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Cserfa2 Közügyek

Képviselő-testületi ülés – szeptember 18.Képviselő-testületi ülés – szeptember 18.

A sportpályáról a ProForm Kft. te-
rületére átrepülő labda, illetve annak 
visszahozatala személyi és üzembizton-
sági kéréseket egyaránt fölvet. A megelő-
zés érdekében kell lépéseket tenni. A kép-
viselő-testület megbízta a polgármestert, 
a következő rendes ülésre tegyen javasla-
tot az önkormányzati sportpálya oldalke-
rítésének megépítésére, illetve folytasson 
egyeztetést az e napirendet kezdeménye-
ző ProForm Kft. vezetőségével a hosz-
szabb távú megoldásra. 

A képviselők elfogadták az 1. és 2. 
számú Óvoda beszámolóját az elmúlt 
időszak tevékenységéről. A testület tag-
jai ugyancsak igennel szavaztak a Pol-
gármesteri Hivatal tavaly május és idén 
szeptember között végzett munkáját ösz-
szefoglaló dokumentumról. 

A képviselő-testület módosította az 
idei költségvetési rendeletét. Elhangzott, 
a rendeletmódosítás érdekessége, hogy – 
az új Államháztartási törvény miatt – az 
önkormányzat intézményei önállóan mű-
ködő költségvetési szervekké váltak, ön-
álló bankszámlával. Az iskolatejet és az 
óvodatejet például csak az önkormány-
zat rendelheti meg, és számolhat el vele, 
azért a rendeletben is ebben a blokkban 
szerepel. 

A grémium egyhangúlag elfogadta a 
hivatal első félévi pénzügyi beszámo-
lóját, intézményenkénti kiegészítéssel 
az új Áht. miatt. Módosította továbbá a 
képviselő-testület és szervei szervezeti 
és működési szabályzatáról szóló rende-
letet, illetve jóváhagyta a Polgármesteri 

Hivatal szervezeti és működési rendjéről 
szóló módosító előterjesztést. Barta Zol-
tán jegyző mindkét esetben részletesen 
ismertette a változtatások okát.

Ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
döntöttek a tagok egy kisteherautó vásár-
lásáról, meghatározott kereten belül. Az 
önkormányzat a kisteherautó üzemelteté-
sét átengedi saját tulajdonú cégének, az 
EKO Kft-nek. 

A képviselők hozzájárulásukat adták 
továbbá, hogy az EKO Kft. egy gallyap-
rító berendezést vásároljon.

A testület elfogadta az önkormányzat 
és az EKO Kft közötti megállapodás ter-
vezetét. A megállapodás értelmében az 
önkormányzat szeptemberben egyösz-
szegű támogatást biztosít az EKO Kft. 
tevékenységéhez, ezt követően havi mű-
ködési támogatást fi zet a társaságnak. A 
megállapodás december 31-ig érvényes. 
A képviselők a tárgyévet követő má-
jus 31-ig rendszeresen felülvizsgálják a 
szerződést. Az EKO Kft. üzleti tervének, 
valamint az önkormányzat költségve-
tésének függvényében 2013-ban újabb 
megállapodás megkötésére kerül sor. A 
képviselő-testület elrendelte, hogy az 
EKO Kft. az intézményi kisjavítási, kar-
bantartási munkák elvégzésére az önkor-
mányzat valamennyi intézményével áta-
lánydíjas szerződést kössön, amelynek 
ellentételezése összességében az elvég-
zett munkákkal arányos. Az intézmény-
vezető az elvégzendő munka megrende-
lését írásban jelzi az EKO Kft. számára. 
A munka elvégzését követően az EKO 

Kft. havonként kiszámlázza a megren-
delt munka anyag és munkadíj költségét.

Határozott a testület arról, hogy a kom-
munális hulladékszállítás feladatára kiírt 
közbeszerzési eljárását továbbra is ér-
vényben tartja. Döntöttek továbbá arról, 
hogy az üveggyűjtő konténer az EKO 
Kft. telephelyén, a Zrínyi u. 43. szám 
alatt legyen elhelyezve.         

A testület megbízta a polgármestert, 
hogy a Széchenyi utca és a településköz-
pont felújításának tervezésére négyszáz-
hatvanezer forint + áfa összegben kössön 
szerződést. A grémium hozzájárult, hogy 
a Bajcsy Zsilinszky utca és Széchenyi 
utca által határolt faluközpont területe 
rendezésre kerüljön. 

Megbízza az EKO Kft-t a tereprende-
zési és egyéb kiegészítő munkák elvég-
zésével, legfeljebb két millió forint érté-
kig. 

A képviselők hozzájárulásukat adták, 
hogy a civil szervezetek által felajánlott 
Ecseri lakodalmas szobor a faluközpont-
ban, a Bajcsy Zsilinszky utca és Széche-
nyi utca által határolt területen kerüljön 
elhelyezésre.

Az önkormányzat módosította a pénz-
beli és természetbeni ellátásokról  szó-
ló rendeletét. A változtatás értelmében 
– fi gyelemmel az 1993. évi III. törvény 
módosítására – a rendszeres szociális se-
gélyben részesülő a tízezer forintot elérő 
segély összegéből ötezer forintot Erzsé-
bet utalványban kap meg. A képviselő-
testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat 
nélkül, egy tartózkodással határozott.   
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Cserfa 3Fókusz

Novembertől csökken a vízdíj
Szeptemberben megkezdődtek az őszi 
munkálatok a falu közterületein. Ebben 
nagy szerepet kap az Önkormányzat ál-
tal alapított (EKO) Kft, ahol lényegesen 
szervezettebben és tempósabban folyik a 
munka. Idén az Arany János utcában az 
elkészített terveknek megfelelően szeret-
nénk rendbehozni a csapadékvíz elveze-
tő árkokat, majd ezt a munkát a Kálvá-
ria lakódombon folytatni. Kérjük az ott 
lakók türelmét és megértését. A telepen 
a probléma végleges megoldása csak az 
összes árok rendbetételével orvosolható, 
ezt a pályázatok és saját forrás nélkül ki-
sebb ütemben a következő években tud-
juk elvégezni. 

A pályázatokról röviden el kell mon-
dani, hogy sajnos a közép-magyarországi 
régióban nagyon kevés pályázati forrást 
osztanak szét, ezért egy-egy pályázatra 
igen magas a pályázók száma. Több-ke-
vesebb sikerrel önkormányzatunk is min-
den lehetőséget megragad, hátha egy kis 
kiegészítő forráshoz tud jutni. A Szent 
Antal utcai játszótér kialakítása is fo-
lyamatban van, az eszközök egy része 
már megérkezett, amint az összes elem 

meglesz, elkezdjük a tereprendezést és 
a telepítést. A faluközpont kialakítását a 
következő évre halasztottuk, kisebb mun-
kálatok még a tél beállta előtt elkészül-
nek, de a munka befejezését tavaszra kel-
lett halasztani, itt is kis lépésekben kell 
folytatnunk a munkát, az anyagi források 
hiánya miatt.

A napokban kapott minden lakos tájé-
koztatást a közszolgáltatók változásáról.

Az első változás a hulladékszállítás 
rendszerében, hogy Ecseren is elszál-
lítják a zöldhulladékot. Továbbra is a 
megszokott módon történik a háztól tör-
ténő szelektív hulladék és kommunális 
hulladék szállítása. Az üveggyűjtő kon-
téner áthelyezésre került a Zrínyi utca 
43. számú címre, ez az orvosi rendelővel 
szemben található. Remélhetőleg a kame-
rával is megfi gyelt konténer mellé nem 
lesz elhelyezve egyéb hulladék. Ez is 
hozzátartozik az óvoda melletti központ-
ban lévő terület rendbetételéhez.

A második változás, a csökkenő víz 
és csatornadíj. Megszűnik az alapdíj, és 
a köbméterenkénti víz- és csatornadíj is 
csökken novembertől. Sajnos egy 2005-

ben megkötött 
szerződés miatt 
nem volt mód 
a korábbi kivá-
lásra a Gyöm-
rő és Térsége 
V í z i k ö z m ű 
S z o l g á l t a t ó 
Kft-ből, ezzel a 
lakosok érdeke-
inek érvényesítése későbbre tolódott, de 
hosszas tárgyalás és sok testületi döntés 
végén sikerült megoldanunk. 

Az előző Cserfa számokban is jeleztem, 
hogy kérem a lakosokat, a polgarmester@
ecser.hu  e-mail címen jelezzék a problé-
mákat és az észrevételeket, amennyiben 
lehetőségünk van, megpróbáljuk megol-
dani ezeket. A tájékoztatás hatékonyabbá 
tétele érdekében szándékozunk beindí-
tani egy ecseri hírlevelet. Aki úgy érzi, 
szeretné megkapni az itt közölt levelet, 
jelentkezzen névvel és utcanévvel a 
hirlevel@ecser.hu címen.

Gál Zsolt
polgármester

Együttes rendkívüli testületi ülést tartott 
szeptember 25-én az Ecseri Községi és 
a Gyömrői Városi Önkormányzat képvi-
selő testülete. A jövőben a két település 
külön üzemelteti a vízhálózatát. Az ezzel 
kapcsolatos egyeztetések a két település 
önkormányzata, illetve polgármesteri hi-
vatala között régóta tartanak. Az együttes 
ülésre azért volt szükség, hogy a végső 
döntéseket egy alkalommal, nyílt egyezte-
tési eljárás végén, a kölcsönös érdekeknek 
megfelelően lehessen meghozni. Azaz a 
kölcsönös érdekeknek megfelelően lehes-
sen módosítani azt az – Ecser és Gyömrő 
Önkormányzata, illetve a Gyömrő és Tér-
sége Víziközmű Szolgáltató Kft. közötti 
háromoldalú szerződést –, amely a jelen-
legi együttműködés alapját jelentette. 

Ez a törekvés sikerrel járt. Ecser kép-
viselő testületének tagjai Gál Zsolt pol-
gármester és Barta Zoltán jegyző vezeté-
sével felkészülten érkezett a találkozóra, 
megalapozott javaslataikat a vita során 
elfogadták a gyömrői képviselő-testület 

tagjai. Az ülés végén Gyenes Levente, 
Gyömrő polgármestere a következőket 
mondta: Ezzel a módosítással lezárult egy 
időszak. A magunk részéről bizonyítottan 
úgy álltunk hozzá az ecseri törekvések-
hez, hogy a jószomszédi viszony tovább-
ra is fennmaradjon. Bízom benne, hogy a 
jó kapcsolat a jövőben is így marad. Az 
esteleges további, még vitás kérdések 
esetében is törekedni fogunk arra, hogy 
a tárgyalások eredménye pozitív legyen 
mindkét fél számára.  Sok segítséget kap-
tunk már Ecsertől. A közös cég tekinteté-
ben számos beruházás maradt volna el, 
ha egyik tulajdonostárs nem segít. Pél-
daértékű együttműködés tanúi lehettünk 
az elmúlt időszakban – zárta gondolatait 
Gyenes Levente.  

***
A települési szilárd hulladék össze-

gyűjtése, elszállítása és ártalmatlanítása 
Ecser községben, az ezzel kapcsolatos 
közbeszerzési pályázat elbírálása volt 
napirenden az ecseri képviselő-testület 

szeptember 27-i rendkívüli ülésén. A kép-
viselő-testület öt igen, tartózkodás és el-
lenszavazat nélkül úgy határozott, hogy a 
települési szilárd hulladék összegyűjtésé-
re, elszállítására és ártalmatlanítására kiírt 
közbeszerzési eljárás eredményes volt. A 
testület megállapította, hogy az A.S.A. 
Magyarország Kft. ajánlata érvényes, az 
ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesíté-
sére. A testület megállapítja, hogy az eljá-
rás során az összességében legelőnyösebb 
ajánlatot az A.S.A. Magyarország Kft. 
tette. Erre tekintettel a képviselő-testület 
az eljárás nyertesének az A.S.A. Magyar-
ország Kft-t hirdette ki. 

A jószomszédi kapcsolatok jegyében 

Változás Október 1-től megszűnt 
a Gyömrői Okmányiroda hosszított 
nyitvatartása. Nincs már szombati ügyfél-
fogadás, valamint hétfőn és szerdán sincs 
este nyolcig félfogadás. A január elsején 
életbe lépő szervezeti változások miatt az 
eddigi munkaszervezés nem folytatható.
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Cserfa4 Példa

Tapssal köszöntötte Ecser lakossága a 
Szép kert, Tiszta környezet vetélkedő dí-
jazottjait a Szent István-napja tiszteletére 
rendezett községi ünnepek egyik attrakci-
ójaként.  

Gál Zsolt polgármester egymás után 
szólította a színpadra azokat, akiknek Bar-
ta Zoltán jegyző adta át a SZÉP KERT, 
TISZTA KÖRNYEZET feliratot tartal-
mazó táblácskákat. Ezeket a díjazottak 
kitehetik a házuk homlokzatára, amely tá-
jékoztatja az arra járókat, igényes, szépet 
szerető emberek laknak a portán.

Régen is volt ilyen, akkor Tiszta udvar, 
rendes ház volt a felirat. Nincs új a nap 
alatt, viszont a cél változatlan és nagyon is 
üdvözlendő: legyen minél szebb, virágo-
sabb egy település. Ne csak lakjanak ott az 
emberek, hanem lehessen ott élni is, lehe-
tőleg minél jobb közérzettel. Remélhető-
leg jövőre újabb és újabb kertek érdemlik 
ki az elismerést, illetőleg abban is bízhat 
Ecser népe, hogy a jó példák nyomán fo-
kozódik az igény az emberekben, s táblá-
tól függetlenül – a helyes önkormányzati 
kezdeményezés nyomán – elszaporodnak 
a szebbnél szebb kertek a községben.

Az egyik díjazott Szent István-napján a 
Csalami házaspár volt – mindketten nyug-
díjasok – a Zrínyi utcából. Csalami Gyula 
és neje, Anna asszony valóban szép portán 
él. A közel 900-as telek udvara 400 négy-
szögöl. Csalamiék gondozzák maguk előtt 
az utcát is, gyönyörű környezetben tartják 
a Polgármesteri Hivatal előtti kápolnát. 
Karbantartják továbbá a tájház udvarát, 
ugyanúgy, mintha a sajátjuk lenne. Termé-
szetesen térítés nélkül. Csinálják a munkát 

akkor is, ha valaki olykor meggondolatla-
nul megbántja őket. Hiszen Ecserért, az 
ecseriekért teszik. Igazi lokálpatrióták. 

Az angol közmondás szerint Az én há-
zam, az én váram. Így vannak ezzel ők 
is. Nemcsak rendszeresen ápolják a kert-
jüket, de úgy élnek itt, mintha naponta 
nyaraláson lennének. Tizenöt éve még egy 
medencét is építettek, amelynek partján 
valódi pihenés részesei lehetnek. Május-
ban feltöltik vízzel, s amíg tart a jó idő, 
tele van. Forgató berendezés gondoskodik 
róla, hogy mindig friss legyen, Csalami 
Gyula pedig vízi porszívóval szedi le róla 
a szabadban mindig megkerülő szennye-
ződést. Nyáron harminc fokra is fölment 
a víz hőmérséklete a nagy melegben. Az 
unokák teknőcöket is telepítettek bele, s 
ha meglátogatják a nagyszülőket, szeren-
csére nem ritkán, a teknőcök sem marad-
nak játszótárs nélkül.

Csalamiék igényesek a környezetükre. 
Nemcsak a sövényt nyírják az utcán is, 
Gyula még rendszeresen a járdát is föl-
mossa maguk előtt, hogy tiszta legyen.

Elmúltak ötven éves házasok. Csalami 
Gyula nyugdíjazása előtt taxizott, erede-
ti foglalkozása villanyszerelő. Lelkének 
rejtett szegletében is a Mercedes gépkocsi 
márka ismert háromszöge fedezhető fel. 
Most is áll bent egy szép szürke, kerek-
lámpás a garázsban. – Tizennégy éves, na-
gyon meg vagyok vele elégedve – mondja 
Csalami Gyula. – Negyven éve csak ezt a 
márkát veszem, sosem hagyott cserben. 

Anna asszony eredeti szakmája szabó. 
Dolgozott jelmezkölcsönzőben is, nyug-
díjba azonban az ecseri orvosi rendelő asz-

szisztensi munkaköréből ment nyolc évvel 
ezelőtt. 

Szeretettel vezet végig a kerten, meg-
mutatja minden kis zugát. Aztán a házat, 
az egész portát. Minden a kezük munkáját 
dicséri.

Bekukkantunk a bográcsokhoz is. A sö-
vény mellett kis konyhaszekrény segíti a 
„séfet”, ha valami fi nomságot gyorsan el 
akar készíteni a szabadban.

– Szeretjük a társaságot, s ha jönnek 
hozzánk, a bográcsozással – amiben álta-
lában egyszerű és olcsó ételeket szoktunk 
készíteni – föl tudjuk emelni a hangulatot. 

A konyhába Bundinak is megvan „te-
rítve”. A kedves kaukázusi juhász, ha 
éhes, csak oda kell ballagnia a tányérjá-
hoz. Amilyen jámbor a család barátaihoz, 
olyan szigorú az idegenekhez. Nem taná-
csos vele ujjat húzni.

Ibolya, Csele Istvánné a Jókai utcában 
lakik, közvetlenül az állomás mellett. Ő 
is a díjazottak között volt. Táblácskával 
a kezében jöhetett le ő is az ünnepi prog-
ramnak helyet adó színpadról.

– A családi ház úgy szép, ha rendben van! 
– mondja elöljáróban Ibolya, aki Rákoske-
resztúron, a Pesti úti Tescóban eladó a ba-
romfi  részlegnél. Méghozzá nem is akármi-
lyen, hiszen a Tesco országos hálózatának 
húszezer dolgozója közül a cég 2012 leg-
jobb pultosává választották a minap.

Férje kamionos, sokat van távol. Ha 
viszont itthon van, szükséges számára a 
nyugalom, a pihenés, a szép környezet. 
Csele Istvánné elsősorban fi ával gondozza 
a kertet.

Negyven éve élnek Ecseren, húsz éve a 

Csalami Gyula naponta még a járdát is lemossa

Csalamiék kertje Bundival 
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Cserfa 5Hagyományőrzés

Jókai utcában. Albérletben kezdték, aztán 
az emeletes házak egyikében volt laká-
suk. Lépésről lépésre jutottak el ehhez a 
szép házhoz. Sokat dolgoztak rajta, amíg 
félkész állapotából helyére illesztették az 
utolsó elemet is.

Ibolya joggal büszke otthonukra. El-
mesél egy történetet, ami vele esett meg 
a vonaton. (Naponta vonattal jár be dol-
gozni az Ecser-Rákos állomás vonalon. A 
jászberényi útról hat megállóra van a Pesti 
úti Tesco, Keresztúr felé.)

A vonatról rálátni a házra. Két fi atalem-
ber beszélgetett Ibolya mellett. – Ez a ked-
venc házam Ecseren! – mondta az egyik 
a társának. Csele Istvánné természetesen 
nagyon örült az „elcsent” információnak. 
Fülig ért a szája. Legszívesebben odaszólt 
volna a fi atalembernek: Tudja, ez a mi-
énk! Örülök, hogy tetszik!

A fényképek készítésekor a szárazságra 
panaszkodott. – Dúsabb volt a muskát-
link is, számos más növény is elvesztett 
a virágaiból a nagy melegben – mondta 
panaszosan.

Annak viszont nagyon örül, hogy ol-
csóbb lesz a víz Ecseren. Olvassa az új-
ságban, mennyit küzd a faluvezetés azért, 
hogy rendben legyen a község közműellá-
tása, s nagyra értékeli, hogy végre el lehet 
érni az országosan a legmagasabbak közé 
tartozó vízdíjak mérséklését. 

– Reméljük, a gondozott környezet je-
lentette falubeli példáknak lesz hatása, s az 
emberek többet törődnek környezetükkel.

Ecser lesz vele csinosabb, szebb!    
Horváth K. József  

Csele Istvánné díjazott környezetükben

A Rábai Miklós Művelődési Ház, a Nyug-
díjas Klub és a Zöldkoszorú Hagyomány-
őrző Kör szervezésében a Tájház adott 
otthont szeptember 29-én a szüreti családi 
délutánnak. 

Napjainkban mind kevesebb embernek 
van lehetősége bekapcsolódni a szüret-
be, ezért a rendezvény keretében kíván-
tuk feleleveníteni a szüreti szokásokat. 
Sosovicza Mariska néni mesélt a jelenlé-
vőknek a szüreti munkálatokról, az elő-
készületektől a szüreti bálig bezárólag, 
milyen munkafolyamatokat végeztek, 
kinek mi volt a feladata a szüret, a szüre-
ti felvonulás és a bál során. Erre az alka-
lomra népviseletbe öltözött Zöld Koszorú 
Néptáncegyüttes tagjainak ruhái is bemu-
tatásra kerültek. A szüreti felvonuláson és 
bálon a bírónak és bírónénak, továbbá a 
betyároknak is sajátos feladataik voltak, 
melyekkel szintén megismerkedhettünk 
Mariska néni jóvoltából. De nemcsak 
szavakban lehetett ismerkedni a szüreti 
feladatokkal, hanem részt lehetett venni a 
szőlő darálásában, préselésében is, és meg 
lehetett kóstolni a mustot. 

A Hagyományőrző Kör népi játékokkal 
várta a gyerekeket: lehetett dióval cél-
ba dobni, horgászni, és egyéb ügyességi 
játékokban is kipróbálhatták magukat a 
nebulók. Miközben a kemencében sült a 
kenyérlángos, a kicsik és nagyok egyaránt 
készíthettek csuhébabát. Természetesen 
néptánc-bemutatót is tartottak a tánccso-
port tagjai, ami nagy sikert aratott. 

A Tájház udvarán az Én és a szüret című 

alkotópályázatra beérkezett alkotásokból 
rendezett kiállítást is megtekinthették a 
látogatók. A kép- és tárgyalkotó kategó-
riában az óvodákból és az iskola alsó- és 
felső tagozatáról érkeztek szép számmal 
pályaművek. Mindhárom korcsoportban 
az első három helyezett alkotás kapott el-
ismerő oklevelet és tárgyjutalmat, melye-
ket a rendezvényen adtak át a megjelen-
teknek a Zöld Koszorú Néptáncegyüttes 
tagjai.

A díjazottak képalkotó kategóriá-
ban: óvodás korcsoportban: I. helyezett 
Andróczki Szabina, II. helyezett: Varga 
Villő, III. helyezett: Antal Alex. 6-10 éves 
korcsoportban: I. helyezett Kollár Eve-
lin, II. helyezett: Hortobágyi Dávid, III. 
helyezett: 3. B. osztály. 10-14 éves kor-
csoportban: I. helyezett Fazekas Kinga és 
Iski Fanni, II. helyezett: Uzonyi Emese és 
Gombos Petra, III. helyezett: Gál Réka. 
A díjazottak tárgyalkotó kategóriában: 
óvodás korcsoportban: I. helyezett Né-
meth Panna, II. helyezett: Dam Zsófi a, 
III. helyezett: Bauer Laura. 6-10 éves kor-
csoportban: I. helyezett Kelemen Sámuel 
és Németh Szabolcs, II. helyezett: Csele 
Regina, III. helyezett: Dam Benedek és 
Gere Márton. 10-14 éves korcsoportban: 
I. helyezett Harmatos Fruzsina, II. helye-
zett: Gyurján Molli és Alexa Vivien, III. 
helyezett: Kovács Réka.

Mindazok, akik nem tudtak az ered-
ményhirdetésen részt venni, a Művelődési 
Házban átvehetik az oklevelet és tárgyju-
talmat.    (Képek az esményről: 12. oldal)

Szüreti családi délután

Ünnepi műsor az 1956-os Ünnepi műsor az 1956-os 
forradalom és szabadságharc forradalom és szabadságharc 

tiszteletéretiszteletére
Helyszín: Rábai Miklós Művelődési és Közösségi Ház, 

Ecser, Bajcsy-Zs. u. 3.
Rendező: Ecser Község Önkormányzata

Ecser Község Önkormányzata sok 
szeretettel meghívja Önt és Kedves Családját

2012. október 23-án, kedden 18.00. órára a Rábai Miklós Művelődési 
Házba (2233 Ecser, Bajcsy-Zs. u. 3.) az 1956-os forradalom 

és szabadságharc tiszteletére rendezett ünnepi műsorra.
Közreműködnek a Laky Ilonka Általános Iskola diákjai
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Cserfa6 Közétkeztetés

Kétszázkilencven adagot főznek naponta 
az Önkormányzati Konyhában Ecseren.

Innen látják el élelemmel a két óvo-
dát, az iskolát, a náluk készült ételből 
esznek a tanárok, az óvónők, a polgár-
mesteri hivatal, illetve a konyha dolgo-
zói, akiknek kötelező a befi zetés. Rajtuk 
kívül „külsős” ecseriek is vásárolhatnak 
itt ebédet. Elsősorban a nyugdíjasok, a 
kismamák élnek ezzel a lehetőséggel. 
Az Önkormányzati Konyháról látják el a 
település rászorulóit is. Vannak, akiknek 
teljes egészében a hivatal fi zeti az étke-
zést, másoknak a költségek felét állja a 
szervezet, rászorultsági foktól függően.

Farkasné Völgyi Viktória élelmezés-
vezető a Cserfa érdeklődésére elmondta, 
örülnek annak, hogy idén kiemelkedően 
magas – a korábbi évekénél hússzal több 
– az óvodai, iskolai befi zetők létszáma, 
köszönhetően a sok ecseri betelepülő-
nek. 

A tavalyi adatok azt mutatják, hogy 
arányait tekintve a legtöbb befi zetés az 
óvodákból érkezik, 36 százalék, ahol 
napi háromszori étkezést biztosítanak: 
tízórait, ebédet, uzsonnát. Az iskolában 
a napi háromszori étkezők aránya 28, a 
csak ebédelőké 12 százalék. Az önkor-
mányzati dolgozók aránya 7, a külsős 
fogyasztóké 17 százalék. 

A vendégek napi 740 forintért vehe-
tik igénybe az étkezést. Az óvodások 
és iskolások térítési díja – napi három-
szori étkezés esetében – 460, illetve 510 
forint, a csak ebédre befi zető iskolások 
szüleinek 410 forint naponta az étel. 

Az árakat nehéz tartani, hangsúlyozza 
Völgyi Viktória, hiszen az alapanyag-
árak drágulása sajnos napirenden van. 
Előírás az egészséges táplálkozás köve-

telményeinek fi gyelembe vétele, a só-, 
a cukor-, a zsírbevitel csökkentése. He-
lyette a zöldségfélék, gyümölcsök ará-
nyát kell növelni az étkezésben. Ezzel 
egyet is értenek, az előírásoknak eleget 
is tesznek, de az élet gyakran meghök-
kentő tapasztalatokkal gazdagítja őket.

Sajnos, több gyerek számára az alma 
nem vonzó. – Előfordul, hogy a gyere-
kek el se viszik! – mondja Völgyi Vik-
tória. Arra a kérdésre, hogy otthon akkor 

mit esztek gyümölcs helyett, nem egy-
szer érkezik a válasz: sült krumplit, ham-
burgert, pizzát. Gyakori a válogatás, ezt 
nem kérem, azt nem kérem, ugyanakkor 
a szülők egy része sokallja a térítési dí-
jat. Nehéz okosnak lenni – hangsúlyozza 
az  élelmezésvezető.

A költségek leszorítására próbálkoztak 
helyi termelőktől beszerezni alapanya-

got. Azonban csak kevesen számlaké-
pesek, így aki nem tud bizonylatot adni, 
attól nem vásárolhat a konyha.  

Ezzel együtt próbálkoznak a gyerekek 
ízlését az egészséges táplálkozás irányá-
ba terelni. Mostanában tapasztalható is 
némi elmozdulás. Igyekeznek a húshoz 
minél többször – a burgonya mellé – pá-
rolt zöldségköretet is adni, s ezt egyre 
többen eszik meg szívesen.

A konyhán egyébként a vezetővel 

együtt öt asszony dolgozik. Közülük egy 
szakácsnő, egy másik kolegina most ta-
nulja ki a szakács szakmát, hamarosan 
végez.

Az adatok azt mutatják, van kereslet az 
ecseri konyha kínálatára. Házias ízekkel, 
olcsón főznek. – Új befi zetőket is szíve-
sen fogadunk, szeretettel várjuk őket – 
mondta befejezésül Völgyi Viktória.      

Olcsó, házias ételeket főznek az ecseri konyhán

Horváth Andrásné szakácsnőnek Földváryné Martinovics Mónika Horváth Andrásné szakácsnőnek Földváryné Martinovics Mónika 
segít az adagolásban segít az adagolásban 

Az Ecseri Jót-Evők csapata még július-
ban a verőcei főzőversenyen kapott meg-
hívást Sepsiszentgyörgy csapatától egy 
újabb, szeptemberi versenyre. A helyszín 
a Sepsiszentgyörgytől 35 kilométerre lévő 
Kovászna volt. Úgy döntöttünk, hogy egy 
ilyen meghívásnak feltétlen eleget kell 
tegyünk. A vendéglátók biztosították a 
szállást a sepsiszentgyörgyi önkormány-
zat vendégházában, ahol 3 éjszakát töl-
töttünk. Volt egy kis izgalom, mert azzal 
fogadtak minket, hogy a környéken med-
ve jár, tehát éjjel ne menjünk ki a házból. 
Szerencsére nem találkoztunk vele. A fő-

zőversenyen mi lecsót főztünk, szalonná-
val, kolbásszal. A különlegessége az volt, 
hogy csurgatott tésztát is tettünk bele. A 
zsűri külön díját kaptuk, de a legnagyobb 
siker az volt, hogy a mi főztünk mind el-
fogyott. Remek volt a szervezés és a han-
gulat is. Nagyon sok emberrel megismer-
kedtünk, sok pálinkát és egyebet ittunk, 
illetve mindenki főztjét végigkóstoltuk. 
Este a szálláson ismét főztünk – már csak 
magunknak, illetve a vendéglátóknak –, 
hogy az este folyamán éhen ne haljunk. 
A vendéglátók megleptek minket, mert 
egyszer csak zenészek érkeztek, elkezdő-

dött a hajnalig tartó mulatás. Mindezek 
mellett még kirándulni is elvittek minket 
a környékre: a Szent Anna tóhoz, Bálvá-
nyosra, Kézdivásárhelyre, illetve Maksá-
ra, ami a Magyarok Világtalálkozójának 
és a Székely Vágtának a színhelye. Na-
gyon sok szépet láttunk. Fáradtan, de tele 
élményekkel tértünk haza. Idén már nem 
rendeznek főzőversenyeket, de mi már 
készülünk a tavaszra, amikor ismét neki-
vághatunk a küzdelmeknek. 

F. J.
(Az eseményről készült felvételek a 12. ol-
dalon láthatók) 

A kovásznai főzőverseny különdíjasai
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A települési önkormányzatok alapvető 
feladata – a közhatalom helyi közügyek-
ben való gyakorlása mellett – a helyi köz-
szolgáltatások biztosítása. 

E feladatnak a helyi sajátosságokhoz és 
igényekhez igazítható ellátása elengedhe-
tetlenné teszi az önkormányzatok önálló 
gazdálkodása feltételeinek megteremtését. 

A gazdasági önállósulás egyik eszköze 
a helyi adók rendszere. 

Az önkormányzatok forráshiánnyal 
küzdenek, a közfeladatok ellátásához 
szükséges anyagi fedezet előteremtése 
egyre nagyobb gondot okoz. Nem kivétel 
ez alól Ecser sem.

Egyre több problémát jelent az, hogy 
a tervezett adóbevételek önként nem tel-
jesülnek, emiatt behajtási és végrehajtási 
eljárásban kell rendszeresen beszedni a 
kivetett adó nagy részét. 

A behajtás és végrehajtás költségigé-

nyes eljárások, mely költségeket megta-
karíthatnánk, és másra fordíthatnák, ha 
minden adózó befi zetné a számára meg-
állapított adót. 

Ezért döntöttünk az alábbiak szerint. 
Hivatalunk élni kíván az adózás rend-

jéről szóló 2003. évi XCII. törvény 55/B. 
§-a által biztosított lehetőségével, mely 
szerint a helyi adó és gépjárműadó adó-
hátralékkal rendelkező magánszemélyek 
és vállalkozások nevét, címét, és az adó-
tartozás összegét közzé teheti az önkor-
mányzati adóhatóság. A fenti törvényhely 
magánszemélyek estén ezer forint, más 
adózók esetén tízezer forint adótartozás-
sal rendelkezők közzétételét teszi lehető-
vé. 

Az adóhatóság döntése alapján, magán-
személyek esetén tízezer, vállalkozások
esetén százezer forintot meghaladó adó-
tartozással rendelkező adózóink nevét, 

címét, adótartozásának összegét kívánjuk 
közzétenni a 2012. II. félévi (2012. szept-
ember 17.) befi zetési határidőt követően.

Fentiek szerint a november hónapban 
megjelenő CSERFA újságban fogjuk sze-
repeltetni először a fentiek szerint a hátra-
lékosok listáját.

Amennyiben adótartozással rendel-
keznek, és nem kívánnak az úgynevezett 
„adós feketelistán” szerepelni, úgy adó-
tartozásaikat mielőbb rendezni szívesked-
jenek. 

Adóhatóságunk bízik abban, hogy egy 
adózónk sem szeretne a hátralékosok lis-
táján szerepelni, senki nem szeretné azt, 
hogy a tartozásának behajtására for-
dított költségek miatt kevesebb összeg 
jusson az önkormányzat közszolgálta-
tási feladataira. pl. az óvodák üzemel-
tetésére, vagy a közvilágítás fi nanszíro-
zására.                 Polgármesteri Hivatal

Jön! Adósok „feketelistája” a Cserfában

Az Idősek Világnapja alkalmából tartottak 
teadélutánt október 1-jén a Rábai Miklós 
Művelődési Házban.  Barta Zoltán jegyző 
köszöntötte az egybegyülteket. Kiemelte, 
hogy a Földön jelenleg körülbelül hatszáz-
millióra tehető az idősek száma. Magyaror-
szágon minden ötödik ember időskorúnak 
számít, vagyis már betöltötte a hatvanadik 
életévét. Ecseren hatszáz a hatvan éven fe-
lüliek száma. – Ez a tény számunkra, fi a-
talabbak számára nagy felelősséget jelent. 
Igyekszünk mindent megtenni azért, hogy 
komfortosabbá tegyük a településen élő 
nyugdíjasok életét, annak ellenére, hogy 
ezek az évek az önkormányzatok, a közsé-
gek szempontjából nem a fejlődés, hanem 
a túlélés évei – hangsúlyozta Barta Zoltán. 
Hatalmas költségű fejlesztésekben nem 
gondolkodhatunk, a pályázati források el-
apadtak.

Az önkormányzat épületeit akadálymen-
tesebbé teszik, támogatják a háziorvosi 
szolgálatunkat abban, hogy helyben vé-
gezhessenek vérvételt, ne kelljen elutazni 
Gyömrőre. A környező városokkal össze-
fogva biztosítják a szociális ellátásokat. Az 
állami támogatás elvonása ellenére fi nan-
szírozzák a jelzőrendszeres házi segítség-
nyújtást. Összefogással oldja meg a falu a 
családsegítést, a házi szociális gondozást. 
Fenntartja a helyeket az idősek nappali el-
látásában. Továbbra is támogatja a község 
a Nyugdíjas Klubot, amelynek programja-

iban való részvételt mindenkinek ajánlotta 
Barta Zoltán.

Majd az író, Charlotte Bronte szavait 
idézte: „Maga nem villámsújtotta geszte-
nyefa. Tele van életerővel. Gyökeréből akár 
akarja, akár nem, friss hajtások sarjadnak, 
mert szívesen bújnak meg dúslombú árnyé-
kában. És ha megnőnek az új sarjak, maga 
felé hajlanak majd, és derekára fonódnak, 
mert ereje oltalmat ad a viharok ellen.”  A 
teadélutánon Pere János dalénekes műsorát 
tekinthették meg a jelenlévők.

***

Férfi napot tartottak szeptember 15-én az
ecseri nyugdíjasok. Ez alkalomból a klub 
hölgytagjai köszöntötték a férfi akat. Ku-
runczi Lajosné beszéde után a kultúrcsoport 
tagjai adtak fi atalos, vidám műsort, majd 
Gyulai Erzsébet művésznő énekelt a nagy-
termet zsúfolásig megtöltő publikumnak.  
Sok új tagja van a klubnak, akik szívesen 
vesznek részt a közös esteken, kiránduláso-
kon. Vacsora és a tombolahúzás után Ráthy 
József zenéjére éjfélig mulatott a társa-
ság. Az Ecseri Nyugdíjas Klub következő 
programja az Erzsébet-Katalin bál lesz.

Idősek teadélutánja

Pere János énekelPere János énekel
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8 Környezetvédelem Cserfa

Autómentes nap Ecseren

Tolakodás, dudálás, szabálytalanul parko-
ló autók, úttesten átfutó gyerekek…

Nem egy nagyváros képe ez, hanem 
településünk iskola előtti hétköznap 
reggele.

Iskolánkban szeptember 21-én autó-
mentes napot tartottunk. A felsősök és 4. 

osztályosok számára meghirdettük, hogy 
ezen a napon ne autóval jöjjennek iskolá-
ba, hanem biciklivel vagy gyalog, esetleg 
görkorcsolyával, gördeszkával. Ezzel mi 
nem hoztunk nagy áldozatot, sőt az egész-
ségünket és a környezetünket is védtük. 
Azok a diákok, akik nem vették igénybe 

szüleik autóinak kényelmét, egy kis juta-
lom pogácsában is részesültek. Ezzel az 
akciónkkal is szerettük volna felhívni a 
lakosság fi gyelmét a környezetbarát köz-
lekedésre, és sokkal élvezetesebb is bicik-
livel közlekedni kis községünkben. :)

8. osztályosok

Az elmaradhatatlan bringaemlés a környezetbarát életforma köszöntése is egyben  

Szeptember 22-én szombaton harmadik 
alkalommal országszerte „kiültek az em-
berek a padra”. A különböző szomszéd-
ságok közös pikniket tartottak, ahol egy 
pohár mellett elbeszélgettek viselt dolga-
inkról. Ecseren az EKSZE elnöke, Csá-
szár Zoltán kezdeményezte a Szomszéd-
ünnephez történő csatlakozást. 

A Szomszédünnep keretei között az 
EKSZE és a Horgászegyesület 4 sma-

ragd fát ültetett el a Horgásztó terüle-
tén. A maroknyi lelkes résztvevő kelle-
mes időben, jó társaságban töltötte el a 
délutánt, majd este tábortüzet raktak a 
gyerekek nem kis örömére. 

Köszönetet mondunk a faültetésben 
résztvevőknek, a Horgászegyesület 
vezetőségének a helyszín ,és Vincze 
Tibornak (Szinter Ecser Kft.) a büfé 
biztosításáért.

Szomszédünnep a horgásztó partján 

A koraőszi szomszé-
dolás során jutott 
idő a horgászásra is 
Veress Gyulának, az 
ecseri tó rendszeres 
látogatójának. Ha 
teheti, mindig idejön 
horgászni a Kereszt-
úron lakó vállal-
kozó. Szereti a tár-
saságot, jól érzi itt 
magát. A halakat    is 
inkább visszaereszti, 
mint megfőzi. Per-
sze, a szükség olykor 
törvényt bont...
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A régi magyar hagyomány szerint szept-
ember 29. Szent Mihály ünnepe. Mihályt 
számtalan titulussal és feladattal ruházták 
fel az idők folyamán; napjához számos 
ünnep kötődött hazánkban. Az ország sok 
vidékén is a pásztorok számadásának és 
fogadásának napja volt, de a népi rigmu-
sok meteorológiai előrejelzéseket is kap-
csoltak e naphoz, innentől később kez-
dődnek a nappalok és korábban sötétedik. 
Szokás Mihály napja előtt vásárokat és 
búcsúkat is tartani.

Ezt a hagyományt egy egész napos vá-
sári mulatság, táncház segítségével hoz-
tuk közel a gyerekekhez. A vásár napját 
nagy készülődés előzte meg; melyben az 
óvoda összes dolgozóján kívül a gyerme-
kek és szüleik is részt vettek. Volt, aki diót 
hozott, volt aki néhány érdekes dísztök-
kel kedveskedett nekünk, és számos őszi 
termés, termény is helyet kapott az óvoda 
udvarának feldíszítésében. A seprűből ké-
szült madárijesztőnk szerencsére nagyon 
„barátságos volt” és tényleg csak a ma-
darakat ijesztgette. Délelőtt a gyermekek 
egy terménykapun át sétálhattak az udvar-
ra, ahol csoportonként kezdődött a szőlő-
préselés, majd a must kóstolása. Kicsik és 
nagyok együtt játszották a „Lipem-lopom 

a szőlőt” . Ezután kezdődhetett az igazi 
vásár, a játék: ezüst tallérokért mindenfé-
le őszi gyümölcsöt, zöldséget (szilvát, al-
mát, körtét, diót, mogyorót) vásárolhattak 
a gyermekek, melyet azután jóízűen me-
gettek. A délutánt is nagyon várták, hiszen 
tovább folytatódott a mulatság. Ekkor már 
a szülők is megérkeztek. Hagyományos 
népzene mellett csodálatos zöldségbábok 
készültek, amit a gyermekek szüleik se-
gítségével készítettek el. Nagy sikere volt  

a két különleges süteménynek, melyek 
sütőtökből és cukkiniből készültek.

Ahogy a Nap lassan nyugovóra tért, úgy 
kezdett álomba merülni az óvoda kertje is. 
A vásári színtér lecsendesült, s az asztalok 
eredeti pompájukat ugyan elvesztették, de 
az öröm, a vidámság, a sok-sok élmény 
boldogsággal töltötte meg a szíveket. Ezt 
a hagyományt folytatni fogjuk…

Környei Emese 
óvodapedagógus

Szent Mihály nap az óvodában

Óvodánkban – a szülői igényeket fi gye-
lembe véve – szívesen szervezünk a 
gyermekek számára különböző tanfolya-
mokat. Így lehetőségük van óvodásaink-
nak foci, néptánc és úszás tanfolyamra 
jelentkezni. Az előző évhez hasonlóan az 
idén is a monori uszodában ismerkednek 
a gyerekek az úszás alapjaival.

Az úszásoktatás célja olyan mozgás el-
sajátítása, amely nélkülözhetetlen a gyer-
mekek számára és minden izomcsopor-
tot átmozgat. Jó hatással van a gyermek 
mozgáskoordinációjának fejlesztésére. 
Segít az egészség megőrzésében, az im-
munrendszer erősítésében, és növeli az 
ellenálló képességet.

Az elmúlt tanévben két turnust jártak 
végig nagy lelkesedéssel, ennek köszön-
hetően a gyerekek és szülők egyaránt na-
gyon várták, mikor kezdődik az úszások-
tatás.

Minden foglalkozás játékos bemelegí-
téssel kezdődik, hogy a gyerekek ráhan-

golódjanak az úszásra. Ismerkednek a 
merüléssel, a siklással, a vízbe ugrással, 
levegővétellel, az ügyesebbek a láb és 
kartempóval.

A kis létszámú csoportok lehetőséget 
adnak arra, hogy differenciáltan folyjék 

az oktatás. Ennek köszönhető, hogy a 
szakemberek ennyire eredményesek és a 
gyermekek a tanév végére magabiztosan 
mozognak a vízben.

Petneházi Tamásné
Ecser 1. sz. Községi Óvoda  

Úszni jó!
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10 Rendezvények Cserfa

A Cserfa következő, idei 11. száma 
november 16-án jelenik meg. Nyom-
dába adás: november 13.  Lapzárta: 
november 6. 

Kibővült szolgáltatásokkal várja Kedves Vendégeit az Ibolya 
fodrászat, a 6-os Őrház buszmegállótól 2 percre. 
Női, férfi , gyermekfodrászattal, kéz- és lábápolással, műkörö-
mépítéssel várjuk a szépülni vágyókat. Ibolya fodrászat: 06-20-
388-2739, Zsuzsi pedikűr, manikűr, műköröm: 06-20-494-4194  

Ibolya fodrászat, manikűr, műköröm

Szeptember 28-án második alkalommal 
került sor a Művelődési Házban a Nép-
mese olvasó versenyre, melyen a Laky 
Ilonka Általános Iskola 3-6. osztályos ta-
nulói vettek részt. A nagyszámú jelentke-
zőre tekintettel az iskolában előválogatás-

ra került sor, majd ezt követően 25 tanuló 
állhatott fel a művelődési ház színpadára, 
és mérethette meg magát a versenyben. 
A harmadik évfolyamon 9 tanuló, a ne-
gyedik évfolyamon 6 tanuló, míg az 5-6. 
évfolyamon 10 tanuló versengett a dobo-

gós helyezésekért. A zsűrinek nem volt 
könnyű dolga a helyezések odaítélésekor, 
mindenki nagyon kitett magáért. Miköz-
ben a zsűri tagjai a díjak szétosztásán 
fáradoztak, a színpadon megelevenedett 
a Magyar Népmese Színház jóvoltából 
a Mátyás király születése napja című 
előadás. A gyerekek közreműködésével 
zajló produkció nagy sikert aratott a né-
zőközönség körében. És ezt követően el-
érkezett a várva várt eredményhirdetés. A 
verseny valamennyi résztvevője a színpa-
don vehette át Kovács Istvánnétól, a zsűri 
elnökétől az ebből az alkalomból készült 
Emléklapot, illetve a helyezett tanulók az 
Oklevelet és jutalomkönyvet.

A verseny eredménye: 3. osztályosok: 
I. helyezett: Hortobágyi Dávid, II. helye-
zett: Urr Lilla, III. helyezett: Kelemen Sá-
muel. 4. osztályosok: I. helyezett: Tömböl 
Cintia, II. helyezett: Bura Henrietta. 5-6. 
osztályosok: I. helyezett: Fazekas Regina, 
II. helyezett: Csizmadia Lilla, III. helye-
zett: Várnai Adél.

Kiss Mátyás 4. osztályos tanulónak a 
legszebb meséért járó különdíjat ítélte oda 
a zsűri.

Rábai Miklós Művelődési és Közösségi Ház
2012. október 12-én, pénteken 15 órától
Kreatív kuckó
Őszi termésfi gurák készítése
A belépés díjtalan!

Meghívó
Ecser Község Önkormányzata sok sze-
retettel meghívja Önt és kedves családját 
2012. október 23-án, kedden 18 órára 
a Rábai Miklós Művelődési és Közössé-
gi Házba az 1956-os forradalom és sza-
badságharc tiszteletére rendezett ünnepi 
műsorra.
Közreműködnek a Laky Ilonka Általános 
Iskola tanulói.

2012. október 27-én, szombaton 21-03 
óráig
Halloween party
Jelmezverseny!
Dj.: Abonyi Attila

Belépőjegy október 25-ig váltható elővé-
telben 600 Ft-ért a Művelődési Házban.
A rendezvény napján: 1.200 Ft

2012. november 17-én, szombaton 
17.30 órától
Jótékonysági est Beck Lóránt gyógyulá-
sáért
Ecseri csoportok bemutatóit követő-
en sztárvendégünk: KÖKÉNY ATTILA 
(Megasztár) 
Jegyek elővételben 1000 Ft-os áron a Mű-
velődési Házban vásárolhatók.

A programokról további részletes infor-
máció 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 díjkiosztás izgalmai a színpadon

Huszonöten meséltek

Sírkő
November 1. Mindenszentek. 
Emlékezzen ön is elhunyt szeretteire, családtagjaira. Újíttassa 
fel, tisztíttassa, javíttassa meg sírköveit! Hívjon bizalommal. 
Minőségi munka korrekt áron. Azonnali állapotfelmérés, 
árajánlat. Béres Lehel. 06-20-212-1396, Email: lehelberes@
freemail.hu 

1% A Cserfában a tavasszal meghir-
detett felhívás nyomán az alábbi megosz-
lásban érkeztek az adózók 1 százalékai 
a szervezetekhez. Ecseri Nebulók Szer-
vezete 324.000 Ft., Ecseri Zöld Koszorú 
Hagyományőrző Kör 167.742 Ft, Ecse-
ri Községfejlesztő és Szépítő Egyesület 
36.000 Ft, Ecseri Horgásztó Egyesület 
48.000 Ft, Segítség Közalapítvány 44.419 
Ft, Ecser Polgárőr Egyesület 267.500 Ft.
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Őrizze meg ezt a hirdetést, még 
szüksége lehet rá. Mindenféle ki-
dobásra szánt háztartási gépét 
elszállítom (saját célra). Óvári 
Tibor. T: 06-20-451-0634

Cserfa 11Lélekgondozás

Vegyük kézbe a Bibliát, mint a mobilunkat…
Minden találmánnyal, amit az emberiség 
felfedezett, lehet élni, de lehet visszaélni 
is. Az orvosság – megfelelő mennyiség-
ben adagolva – gyógyszer, túladagolva, 
mérgező kábítószer. Az atom energiája 
erőműveket működtet, de könnyen el is 
pusztíthatja a világot… 

Ilyen találmány a mobil telefon is. Fan-
tasztikus és gyors eszköze a modern em-
beri kapcsolattartásnak. Sokan azonban 
nem tudnak élni vele. Ezért csörren meg 
a leglehetetlenebb helyzetekben: megbe-
szélésen, orvosi rendelőben, koncert köz-
ben vagy éppen a templomban. Talán egy 
ilyen istentisztelet alatti mobil csörgés in-
dította el egyik kedves, volt tanítványom-
ban a következő kérdés-folyamot:

Mi lenne, ha a Bibliánkat kezelnénk 
úgy, mint ahogy a mobilunkat?

Mi lenne, ha mindig magunkkal horda-
nánk?

Mi lenne, ha mindig visszafordulnánk 
érte, ha otthon felejtjük?

Mi lenne, ha a szentírási igékre úgy 
néznénk, mint az sms-ekre?

Mi lenne, ha ajándékként adnánk?
Mi lenne, ha vészhelyzet esetén első-

ként ezt vennénk elő?

Mi lenne, ha úgy tekintenénk rá, hogy 
nem tudunk meglenni nélküle a mai mo-
dern világban?

Mert a Biblia olyan, mint a mobilunk. 
Összeköt Istennel! Ezáltal is tudunk Vele 
kommunikálni. Isten a Biblián keresztül 
szól hozzánk és válaszol kérdéseinkre.

És hogy miért jobb a Biblia, mint a mo-
bil? Mert soha nem kell a térerő miatt

aggódnunk, ugyanis Jézus Krisztus ke-
reszthalálával megvalósította a 100 szá-
zalékos lefedettséget az egész Földön. 
Kiontott vérével aláírta azt a szerződést, 
amely nem a hűségnyilatkozat egy-két 

évére, hanem örökre szól. Ráadásul min-
den számlánkat állja, így ingyenesen hív-
ható…

A magyarországi evangélikusok és re-
formátusok számára október a Reformá-
ció hónapja. Az 1517. október 31-én, Lu-
ther Márton által megindított Reformáció 
célja az egyház életének megújítása volt 
a Biblia alapigazságaihoz való vissza-
térés által. Nem véletlen, hogy a protes-
tantizmus minden időben szorgalmazta 
az anyanyelven történő igehirdetést, és a 
nemzeti nyelvű Bibliafordítások készíté-
sét. Hogy „minden népnek az ő nyelvén” 
szóljon Isten igéje. Hogy mindenki kezé-
be vehesse.

A Reformáció örökségeként, az Újszö-
vetség 1541 óta Sylvester János sárvári 
evangélikus prédikátor, a teljes Szentírás 
pedig 1590 óta Károli Gáspár gönci refor-
mátus esperes veretes nyelvezetén olvas-
ható magyarul.

Októberben, a Reformáció havában, 
emlékezzünk erre! Legyünk hálásak érte! 
És vegyük kézbe a Bibliát, mint ahogy a 
mobilunkat…                  Németh Mihály 

evangélikus lelkész 
(Maglód-Ecser-Gyömrő)

Mentők-Központi 
Orvosi Ügyelet                                  104
Patika                                       702-388
Háziorvosi rendelő 
(Dr. Kóspál Lajos)          335-969
Háziorvosi rendelő 
(Dr. Varga Ágnes)                     335-168
Fogorvosi rendelő 
(Dr. Verasztó Mihály)          336-067
Védőnői szolgálat          335-968
Gyömrő és Térsége 
Víziközmű Kft.                        330-082
Polgármesteri Hivatal          335-161
Posta                                       335-179
Maglódi Rendőrőrs          325-107
Eurovill                            06/40-980-030
(Közvilágítási hibabejelentés)  
                                       fax: 29/530-101
Ecseri Polgárőr Egyesület 
            06/20 297-1725, 06-30/245-22-68

Közérdekű 
hívószámok
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Rossz háztartási gépét, hulladék vasat, stb. 
ingyen elszállítok. Ha szükséges, a lom-
talanításba is besegítek. Telefon, vonalas: 
06-29-702-981, Mobil: 06-30-721-1857. 
Hívjon bizalommal. Ecseri lakos vagyok.  

Ingyenes lomtalanítás

A Maglódi Katolikus Egyházközség ismét megrendezi a Családi Körben Keresztény 
Rendezvényt. Idén a Dévai Szent Ferenc Alapítvány vezetője, Böjte Csaba ferences 
rendi szerzetes lesz a rendezvény vendége. Az előadásra 2012. december 2.-án, va-
sárnap 17.00 órakor kerül sor a Maglódi Művelődés Háza színháztermében. A rendez-
vényt megelőző hónapban (november 5. - december 2.), minden hétvégén a dévai árva 
gyermekek számára gyűjtést szervez az Ecseri Katolikus Egyházközség, az erre a célra 
kijelölt Szent Ferenc Pontnak elnevezett helyszínen. 
Az gyermekeknek a következő adományokra van szükségük: tartós élelmiszer, vitami-
nok, fájdalomcsillapítók, megfázás elleni készítmények, mosószerek, tetűirtó szer. Az 
adományokat karácsony előtt szeretnénk eljuttatni a gyermekeknek. A műsorról és a 
gyűjtésről további információ a www.facebook.com/csaladikorben internetes oldalon 
és a helyi újságokban olvasható, valamint 
Blazsek Krisztinától kérhető a 06-30/832-9172 telefonszámon. 
A gyűjtés helyszíne: Ecser, Római Katolikus Plébánia
A gyűjtés időpontja: 2012. november 5. - december 2. 
Minden hétvégén szombaton 13.00-20.00 és vasárnap 7.30-12.00.
Adományokat hétköznap is fogadunk Maglódon a régi művelődési házban, 2234 Mag-
lód, Fő út 24. (bejárat a Kölcsey utca felől) minden kedden és pénteken 16-20 óráig.

Böjte Csaba látogatása
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A kassai Zeleziarik gyermek és néptánc együttes és a Mali A kassai Zeleziarik gyermek és néptánc együttes és a Mali 
Muzikanti zenekar tartott bemutatót a művelődési házban Muzikanti zenekar tartott bemutatót a művelődési házban 

október 5-én. Ekkor készült felvételünk.október 5-én. Ekkor készült felvételünk.

Az arcfestés a szüreti mulatságon is  Az arcfestés a szüreti mulatságon is  
 a legkeresettebb  attrakciók közé  a legkeresettebb  attrakciók közé 

tartozotttartozott

A frissen préselt, mézédes  must A frissen préselt, mézédes  must 
hamar gazdára talált hamar gazdára talált Ároképítés az AranyJános utcábanÁroképítés az AranyJános utcában

Kovásznai vendégeskedésük során is kitettek magukért az Kovásznai vendégeskedésük során is kitettek magukért az 
ecseri Jót-evők bográcsbajnokai.  Szalonnás, kolbászos ecseri Jót-evők bográcsbajnokai.  Szalonnás, kolbászos 

lecsójukkal különdíjat nyertek.lecsójukkal különdíjat nyertek.
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