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Cserfa2 Közügyek

Képviselő-testületi ülés – március 12.

A képviselő-testületi ülésen először az 
Ecseri Polgárőr Egyesület beszámolója 
került terítékre. Gál Zsolt polgármester az 
egyesületről elmondta, hogy példaértékű 
a munkájuk. Ezt megerősítette a Maglódi 
Rendőrőrs parancsnoka is jelezve, hogy na-
gyon jó az együttműködés a két szervezet 
között. Sok a közös szolgálat, a legtöbb, 
amit a környéken végrehajtanak. A kép-
viselő-testület reményének adott hangot, 
hogy eseménymentesen telnek a járőrszol-
gálatok. A beszámolót a testület ellensza-
vazat nélkül elfogadta. 

A Golgota Bt. beszámolóját is elfogadta 
a képviselő-testület. A szavazás előtt föl-
merült, jó helyre építette-e a társaság az 
urnafalat. Az urnafal építését a képviselő-
testület határozta el, mert a régiben már 
nem volt hely. A testület úgy döntött, hogy 
a Golgota Bt-t és Aszódi Csaba Andrást, a 
Hagyományőrző kör elnökét bízza meg az 
urnafal helyének kijelölésével. Mivel ren-
dezték a régi ravatalozó mögötti területet, a 
felszámolt sírok fölé emlékhelyet építettek, 
ide került az új urnafal is, a temető megszé-
pült részébe. Ugyanitt tervezik megújítani 

a II. világháborús ka-
tonasírt is.

Idén ismét kissé el-
tolva, május 16-17-én 
rendezik meg a majá-
list Ecseren. E három 
éve tartó hagyomány-
nak az az oka, hogy 
május elsején szerte 
az országban sok 
rendezvényt tartanak, 
Budapesten pedig 
különösen. Az ünnep 
hosszú hétvégével 
párosul, így ezért 

is kevesebben tartózkodnak a faluban. A 
május közepén megrendezendő majális vi-
szont jó szórakozási lehetőséget biztosít az 
ecserieknek. A képviselők ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül megszavazták a majális 
programját és költségvetését.  

A képviselők egyhangúlag megbízták a 
polgármestert és a művelődési ház igazga-
tóját, hogy a település induljon a közmű-
velődési intézmények érdekeltségnövelő 
pályázatán. Az elnyert támogatás felhasz-
nálásáról akkor döntenek, ha már ismertté 
vált a pályázaton elnyert összeg.

Döntöttek a képviselők a civil szerveze-
tek támogatásáról is. A képviselő-testület 
támogatja a Zöldkoszorú Hagyományőr-
ző Kör, a Nyugdíjas Klub, az Ecser Sport 
Egyesület, az Ecseri Polgárőr Egyesület, 
az Ecseri Kulturális és Sport Egyesület, a 
Horgászegyesület, az Ecserért Közösség-
fejlesztő és Szépítő Egyesület tevékenysé-
gét. 

Határoztak a képviselők arról az önkor-
mányzati rendeletmódosításról is, amely a 
pénzbeli és természetbeli ellátásokról szól. 
Április elsejétől az óvodai étkezés díja 475 
forint/adag, a napközis étkezésé 570 forint, 
a gyermekebédé 360 forint. 

Nagy Zoltán (fehér ingben), a polgárőrség vezetője kiegé-Nagy Zoltán (fehér ingben), a polgárőrség vezetője kiegé-
szítést fűz az egyesület beszámolójához a képviselő-testü-szítést fűz az egyesület beszámolójához a képviselő-testü-
leti ülésen. Mellette Horváth Tamás képviselő.leti ülésen. Mellette Horváth Tamás képviselő.



Cserfa 3Figyelő

Három tanteremmel bővül az iskola
A községet érintő konkrét témák előtt en-
gedjék meg, hogy gratuláljak dr. Szűcs 
Lajos úrnak, aki az április 6-ai választás 
eredményeképpen Ecser országgyűlési 
képviselője lett!

Az önkormányzat a KLIK Vecsési Tan-
kerületével közösen jelezte a miniszté-
rium felé, hogy az iskolai férőhelyekkel 
kapcsolatban problémánk van, ugyanis a 

következő tanévben a mostani tudásunk 
szerint három első osztály indulhat. Ebben 
az esetben viszont nem férnek el az isko-
lában. A jelzésünk meghallgatásra talált, 
és információink szerint a Vecsési Tanker-
ületben először nálunk kezdődnek meg a 
munkálatok. Az ígéret szerint a következő 
tanévet már a három darab tanteremmel 
kibővített iskolában kezdhetik meg a ta-

nulók. Remélhe-
tőleg elegendő 
lesz az idő a ki-
vitelezésre.

Az önkor-
mányzat az 
előző évben az 
E-útdíj beveze-
tésének követ-
keztében jelen-
tős mértékű gépjárműadó-kiesést realizált. 
Jeleztük a problémát, akkor ígéretet kap-
tunk, hogy valamilyen módon kompenzál-
ni fogják a kiesést, ez megtörtént, 9 millió 
forint átutalásra került. Ebből szeretnénk 
az I. óvoda felújítását befejezni, ezzel 
érünk végére annak a folyamatnak, amit 
2011-ben kezdett el az önkormányzat.

A következő örömhír, hogy a Tölgyfa 
utcai játszótér felújítására is sikerült pályá-
zati pénzt nyernünk. A HungaroControll 
2,2 millió forinttal támogatja a beruházást, 
mihamarabb EU-szabványossá alakíthat-
juk át a játszóteret. Az ajánlatok bekérése 
folyamatban van, rövidesen itt is elkez-
dődnek a munkálatok.

Gál Zsolt
polgármester

Örömmel értesítjük Önöket, 
hogy Pintér Sándor belügymi-
niszter úr döntése értelmében 
Ecser Nagyközség Önkormány-
zata 112.000.000 Ft fejlesztési 
támogatásban részesül. Az ösz-
szegből 102.800.000 Ft útépítési 
célokra, 9.200.000 Ft település-
rendezési-terv készítésére, illet-
ve eszközbeszerzésre használ-
ható fel. A támogatási szerződés 
március 27-én már aláírásra is 
került, a pénz április 4-én meg-
érkezett az önkormányzat szám-
lájára.

Az előző években az önkor-
mányzatok egyre kevesebb köz-
ponti forrásból gazdálkodhattak, ezért az 
önkormányzatok többsége 2011-re jelentős 
adósságot halmozott fel.

Ecser Önkormányzata mindig szem előtt 
tartotta a biztonságos, hitel felvételtől men-
tes gazdálkodást.

Hitelállomány hiányában Ecser nem ré-

szesülhetett a kormány adósságkonszolidá-
ciójából.

Az ebből kimaradt önkormányzatok pa-
naszait is fi gyelembe véve a kormány úgy 
döntött, hogy pályázati lehetőséget biztosít 
a felelősséggel, megfontoltan működő tele-
püléseknek.

Első körben az összes 2000 fő 
alatti és az ennél több lakosú te-
lepülések közül 38 önkormány-
zat kapott támogatást. Az elnyer-
hető összeget – lakosságszám 
alapján – a 10/2014.(II.19.) BM 
rendelet határozza meg.

Itt szeretném megköszönni 
Szűcs Lajos országgyűlési kép-
viselő úrnak és Tállai András 
államtitkár úrnak a hathatós 
közreműködését, melynek ered-
ményeként elértük, hogy ahhoz 
a 38 településhez tartozhatunk, 
amelyek ebben az évben lesznek 
kárpótolva. Sőt ígéretet kaptunk 
további segítségre is!

Az önkormányzat a pályázat benyújtá-
sakor a Kálvária lakódombon útépítési fel-
adatokat jelölt meg, amelyre még ebben az 
évben sor kerül. Rövidesen az ott lakókat 
tájékoztatni fogom a részletekről.

Gál Zsolt
polgármester

Ecser 112 millió forint támogatásban részesült!

Gál Zsolt polgármester köszönetet mondott Szűcs lajos or-Gál Zsolt polgármester köszönetet mondott Szűcs lajos or-
szággyűlési képviselőnek, hogy Ecser bekerült a 38 település szággyűlési képviselőnek, hogy Ecser bekerült a 38 település 
közé, amelyek az első körben kaptak fejlesztési támogatástközé, amelyek az első körben kaptak fejlesztési támogatást
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Ulicza Balázs (képünkön), Ecser nemré-
giben kinevezett körzeti megbízottja. A 
rokonszenves fi atalember nemrég mu-
tatkozott be a képviselő-testület ülésén, 
most pedig a Cserfa kérdéseire vála-
szol, hogy a nagyközség lakói is megis-
merkedhessenek vele közelebbről.

– Kérem, legyen szíves bemutatkozni. 
Mondjon néhány szót magáról!

– A rendőrséget az Adyligeti Rendésze-
ti Szakközépiskolában kezdtem, később 
pedig több rendőrőrsöt megjártam. Szol-
gálatot teljesítettem Dunakeszi be-
vetési osztályán, Tahitótfaluban, 
Visegrádon, Pomázon, Pécelen, 
Gyömrőn, végül pedig a Készen-
léti Rendőrség szervezetébe ke-
rültem járőr beosztásba. 2012-ben 
a Készenléti Rendőrségről – saját 
kérésemre – a Maglódi Rendőr-
őrsre kerültem, ahonnan tavaly 
december 1-i hatállyal megbíztak 
körzeti megbízotti feladatok ellá-
tásával Ecser Nagyközség terüle-
tén. 

– Szerencsére Ecser nem tarto-
zik a bűnözéssel jelentősen érintett 
települések közé. Az elmúlt egy-két 
évben ugyan megszaporodtak a 
besurranásos esetek, a lopások, 
de az idén csökkenés mutatkozik. 
Hogyan ítéli meg ezt a helyzetet?

– Tapasztalataink alapján – sajnos sze-
mélyesen is érintve voltam ilyen ügyben 
– a lopások előtt az elkövetők általában 
megfi gyelik a terepet. Idegen emberek 
szédelegnek a faluban, bámészkodnak, 
felmérik a lehetőségeket. Leleményesen 
különféle felvásárlások ürügyén járnak-
kelnek, és így feltűnésmentesen szét-
nézhetnek a „terepen”. Kérdés, hogy az 
ember jóhiszeműségének mik a korlátai. 
Hol és mikor vétünk az emberi tisztesség 
vélelme ellen. E tekintetben azért kétség-
telen előny, hogy Ecser mérete miatt szin-
te mindenki ismer mindenkit, feltűnik az 
idegen.

– A fentieken túl mik azok a gyanús 
dolgok, amire fel kell kapni a fejünket és 
érdemes bejelentést tenni?

Lassan közlekedő idegen gépjár-
mű (éjszaka akár világítás nélkül), 
életszerűtlenül viselkedő, bámészkodó 
idegen emberekre érdemes nagyon fi -
gyelni.

– Kihez forduljunk, amikor szemet szúr 
valami vagy esetleg már megtörtént a 

baj?
– A rendőrség közvetlenül, mindenki 

számára ingyen hívható, jól ismert 107 
és 112-es segélyhívó számát érdemes 
tárcsázni. Továbbá a monori rendőrka-
pitányság 06-29-410-367 telefonszámán 
bármikor tehető bejelentés, onnan pedig 
a rendőrségi rádión keresztül azonnal el-
érik az illetékes járőrt. 

A múlt évi tapasztalatok alapján fi atal, 
nagyon fürge elkövetőkről van szó. Egy 
szempillantás alatt átugorják a két méter 

magas kaput, kerítést.
– De mi van akkor, ha sikerül megfog-

nunk a tolvajt. Mi a helyes magatartás 
ebben az esetben? Mit tegyünk, hogy ne 
sodorjuk veszélybe magunkat, családun-
kat?

– Elsődleges szempont saját magunk és 
családunk élete, testi épsége. Bár a bűn-
cselekményen tetten ért elkövetőt bárki 
visszatarthatja, fel kell mérnünk a hely-
zetet, mérlegelnünk, hogy megéri-e visz-
szatartani az elkövetőt. Bármilyen oknál 
fogva úgy döntünk, hogy mások vagy sa-
ját testi épségünk vagy valakinek az élete 
kerül veszélybe a visszatartással, inkább 
próbáljunk meg inkább minél több infor-
mációt szerezni az elkövetőről, elköve-
tőkről, azokat alaposan fi gyeljük meg.

Az utóbbi időben sok ember tanulta 
meg a saját kárán, hogy óvatosabbnak, 
elővigyázatosabbnak kell lenni. Senkinek 
sem esik jól, ha reggel szétnéz az udvaron 
és az éjszakára könnyelműen kint hagyott 
biciklinek már csak a hűlt helyét látja. Ja-
vaslom, hogy a lakosok is tegyenek meg 

minden tőlük telhetőt a vagyonbiztonsá-
gukért. Mindig zárják be a lakás ajtaját, 
ablakát, ne hagyjanak elérhető helyen 
értékeket, ne könnyítsék meg a bűnözők 
dolgát. Aki teheti, támogassa meg értékei 
védelmét technikai eszközzel.

– Mit tud tenni a hivatal, mit tud tenni 
Ön, mint körzeti megbízott, ha már meg-
történt a bűncselekmény?

– Ha sikerült időben a bejelentést meg-
tenni, akkor a járőr azonnal tud a hely-
színen intézkedni. Többször előfordult, 

hogy az állampolgár gyors beje-
lentése kerítette rendőrkézre az 
elkövetőt. A reggel észrevett bűn-
cselekmény esetén nagyon fontos 
a helyszín eredetiségének meg-
őrzése. Fontos, hogy az elkövető 
által szétdobált ruhákat ne tegyük 
vissza a szekrénybe, mert ezek 
mind rögzíthető nyomok. Sokszor 
előfordul, hogy a sértett zavarában 
a helyszínt teljesen megváltoztat-
ja, ezért a bűnügyi helyszínelők-
nek, később pedig nekünk keve-
sebb nyomból kell dolgoznunk, az 
elkövetőt felderítenünk. 

– A jó idő beköszöntével az asz-
faltozott utaknak hála, sok kis-
gyerek gördeszkázik, rollerezik, 
biciklizik az utcán. Sajnos az idillt 
gyakran keserítik meg száguldo-

zó motorosok. Tehetünk ez ellen valamit 
vagy el kell tűrni lakó és pihenő öveze-
tünkben a motorosok randalírozását, a 
gépek amúgy nem indokolt bőgetését?

– Mindenféleképpen jelezzék a rend-
őrségen ezeket az eseteket. Tisztában 
vagyunk azzal, milyen zavaró, ha lakó 
és pihenő övezetben vagy más lakókö-
zösségben ilyenfajta köznyugalom sér-
tés történik. A megfelelő intézkedéseket 
a helyszínre kiérkező rendőr meg fogja 
tenni. 

– Mikor érezné azt, hogy az ecseri 
polgárok érdekében sikeresen vette fel a 
kesztyűt a bűnözőkkel szemben?

– Tisztában vagyok azzal, hogy az em-
berek közti mindennapi együttélés során 
keletkező veszekedések, becsületsérté-
sek, fenyegetések szinte megelőzhetetle-
nek, de érdemben nagyon nagy sikernek 
tartanám, ha a vagyon elleni bűncselek-
mények teljes egészében megszűnnének, 
az eddig elkövetett bűncselekmények el-
követői pedig felderítésre, majd elfogásra 
kerülnének.                                        J. E.

Ulicza Balázs a falu új körzeti megbízottja
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Három bűneset, amelyek Ecsert is érintették
A police.hu, a Zsarumagazin, a 
Blikk részletesen beszámolt több, 
Ecsert is érintő, nagy port felvert 
események. 

Az első eset lényege: a budapesti 
harmadik kerületi rendőrkapitány-
ság régóta fi gyelt két autótolvajt, 
akik távol-keleti, főleg Toyota típusú 
személygépkocsikat loptak el nagy 
szakértelemmel. A szóbanforgó 
gyanúsítottak a II. kerületi Pasaréti 
tér egyik ingatlanából, zárt udvarról 
elloptak egy Toyotát. Elvitték Kis-
tarcsára, ahol leparkoltak vele és 
otthagyták. Néha vissza-visszamen-
tek, hogy megnézzék, megvan-e a 
Toyota. Ezt a módszert arra szokták 
alkalmazni, hogy kiderítsék, van-e 
benne például nyomkövető, ami 
megkönnyítené a lebukást. Egyik 
hétfőn hajnalban aztán beültek a ko-
csiba, és elautóztak vele Ecserre, a 
focipálya mellé, F. Zsolt autószerelő 
műhelyébe. A rendőrség hamarosan 
elfogta mindhárom gyanúsítottat. 
Lefoglalták a lopott Toyotát, amiből 
már ki volt szerelve, s egy másikkal 
volt helyettesítve a vezérlő kompu-
ter, hogy lehessen a gépjárművel 
közlekedni. Házkutatást tartottak 
valamennyi érintettnél. A rendőrök 
több olyan laptopot találtak, me-
lyekben a programok segítségével 
föl lehetett nyitni az autókat, talál-
tak továbbá mankó-pótkerekeket, 
kiszerelt légzsákokat.

F. Zsolt szabadlábon védekezett, 
ám másodjára is lebukott.

Egy évvel ezelőtt a XVII. kerü-
letben elloptak egy kisteherautót, 
amely az ecseri hentes tulajdona 
volt. A húskereskedő egyik nap fel-
ismerte saját kisteherautóját az F. 
Zsolt érdekeltségébe tartozó ecseri 
területen. A bejelentés nyomán a 
XVII. kerületi rendőrség intézke-
dett: lefoglalták az autót. A házkuta-
tás során további lopott gépkocsira 
bukkantak a rendőrök, s egy szintén 
lopott kocsiból kiszerelt motorra. 
Azóta F. Zsolt előzetes letartóztatás-
ban várja a felelősségre vonást. 

A harmadik eset is gépkocsikkal 
kapcsolatos. Egy banda külföldön, 
főleg Németországban ellopott vagy 
bérelt luxusautókkal üzérkedett. 
A Blikk egyebek mellett ezt írta: 

„– Az általuk felbérelt embereknek 
az volt a dolguk, hogy kiutazzanak 
Németországba vagy Ausztriába, 
ahol saját nevükre luxusautót kellett 
bérelniük – mesélte az informátor. 
– Nekik aztán semmi más dolguk 
nincs, mint hogy behozzák a kocsit 
Magyarországra, majd egy parko-
lóból hagyják ellopatni a járművet. 
A banda ezután átpapírozta az au-
tót, majd egy kis idő múlva jó áron 
eladták. A munka minden fázisára 
megvoltak az embereik. Rengeteg 
autót hoztak így be – vázolta fel a 
módszert az illető.

A kocsikat átpapírozták, átrend-

számozták, majd eladták. 
A XVII. kerületi rendőrkapitány-

ság nyomozói eddig 48 luxusau-
tót foglaltak le, összesen több száz 
millió forint értékben. Nyolc autót 
köröznek, 28 további jármű adatait 
pedig még ellenőrizni kell.

Két gyanúsított, M. Gyula és F. 
Zsolt Péter előzetes letartóztatásba 
került, elfogott társaik szabadlábon 
védekezhetnek.” Hárman szökésben 
vannak. Jártak a nyomozók Ecseren 
is, innen két személyt állítottak elő. 
A fentebb említett M. Gyulát és a 
nyugdíjas édesanyját, akinek a ne-
vén több luxusautó volt.



Cserfa6 Oktatás

Mosógép, hűtőgép javítása. Ecseren ingyenes kiszállás. Minden 
típusú háztartási gép javítása. (porszívó, mikro, mosogatógép, ká-
véfőző, villanybojler tisztítás, javítás.) Fodor Károly: 06-20-935-
1207, 06-20-402-5558

A Laky Ilonka Általános Iskola idei mun-
katervében az egyik legmozgalmasabb és 
legizgalmasabb hónap a március. A prog-
ramok sorát a március 15-ei műsor indí-
totta, a következő a nyílt tanítási napok 
három napja volt, majd „iskolát kóstoltat-
tunk” a leendő elsősökkel és szüleikkel, 
végül a mi diákjaink is kampányoltak.

Komáromi Lászlóné, Bea néni az ötö-
dik osztályosokkal karöltve készítette el 
a március 15-ei nagyközségi megemléke-
zésre az ünnepi műsort. A rengeteg próba, 
a sok-sok kreatív ötlet, a gyerekek tehet-
sége és fegyelmezettsége meg is hozta a 
sikert. Munkájukat a Rábai Miklós Mű-
velődési Ház nagytermében összegyűlt 
ünneplő közönség vastapssal jutalmazta. 
Büszkék lehetünk rájuk!

A hónap második felében „kirakatba” 
került az iskola, hiszen munkánkba min-
den érdeklődő szülő betekinthetett már-
cius 25-én, 26-án és 27-én, a nyílt taní-
tási napok keretében. Fokozott izgalom 
és megterhelés ez gyereknek és tanárnak 
egyaránt, de megéri, mert „élesben” lát-
ni egy órát, illetve gyermekünk munkáját 
más, mint csak hallani róla. Testközelből 
megtapasztalni, hogy mennyi probléma, 
váratlan helyzet adódhat egy órán, amit 
át kell hidalni, meg kell oldani más, mint 
látatlanból véleményt formálni. A helyszí-

nen érzékelni gyermekünk munkáját, órai 
aktivitását, kreativitását más, mint pusz-
tán érdemjegyként látni teljesítményét a 
mozanaplóban. A szülők és a következő 
tanév elsőseinek szülei szép számban el-
jöttek. Reméljük, hogy ezzel is növeltük 
iskolánk jóhírét!

Március 31-e csak a leendő elsősök-
ről és szüleikről szólt. Szokatlan módon 
szombaton is gyerekzsivaj és a csengő 
hangja töltötte be az iskola épületét. Ezen 
a délelőttön „kóstoltattuk meg” az iskolát 
jövőbeli tanítványainkkal. A kicsik há-
rom foglalkozáson vehettek részt. Kókai 
Nikoletta testnevelő játékos, mozgásos, 
Szabó Antalné és Csombók Judit kéz-
műves, Komáromi Lászlóné és Blazsek 
Beáta verses, játékos órát tartott. Míg a 
gyerekek játszottak, ügyeskedtek, addig 
szüleik megismerhették az iskola Peda-
gógiai Programját, az első osztályosokra 
vonatkozó tantervi követelményeket. Be-
mutatkoztak azok a hitoktatók is, akik a 
hit-és erkölcstan tantárgy oktatását a jövő 
tanévben is folytatni szeretnék. Végül 
körbevezettük a szülőket az intézmény 
termein. Jó volt látni, hogy a résztvevők 
többsége jól érezte magát, és elégedetten 
távozott a programról.

Április 1-je, a „bolondok napja” nálunk 
fordított nap. Ilyenkor egy osztály szer-

vezi meg a felsős és negyedikes diákok 
délelőttjét. Ezt azonban ki kell érdemelni. 
A fordított napot ugyanis megelőzi egy 
„kampánynap”, ahol a hetedik és a nyol-
cadik osztály reklámozza a saját program-
ját, majd a többiek titkosan, szavazófül-
kékben döntik el, hogy melyik osztály 
érdemli meg a bizalmukat. Idén (mint 
minden évben) a nyolcadik osztály nyert. 
Fantasztikus ígéreteiket valóra is váltot-
ták: volt lovaglás, szekerezés, trambulin, 
festés, teázás.

Március 25-én elindult a mindennapos 
testnevelés keretében az ötödikeseknek 
az úszásoktatás. Keddenként a gyömrői 
uszodában tanítják őket. Ez a szülők szá-
mára nem jelent semmilyen kiadást, hi-
szen ez tanórai keretben folyik.

A tantestület és a vezetés számára a hó-
nap legnagyobb kihívása az egy éve elfo-
gadott Pedagógiai Program és helyi tan-
terv ismételt átdolgozása volt. Be kellett 
építeni az új rendelet által előírt tartalma-
kat, a hatályát vesztetteket pedig ki kellett 
venni. Csak átdolgozott dokumentumok-
kal kezdhetjük el a 2014-2015-ös tanévet. 
A munkát elvégeztük, minden vélemé-
nyező testület elfogadta az új programot 
és tantervet.

A beiratkozás időpontja is hivatalossá 
vált, 2014. április 28-án, 29-én és 30-án 
8:00 és 18:00 között lesz. A részletekről 
az iskola honlapján és az óvodákba kikül-
dött szórólapokon tájékozódhatnak.

Kiss Katalin

„Kirakatban” az iskola

Az ecseri római katolikus egyházközség 
évtizedek alatt elhasználódott öt színes 
lobogója közül három régi zászlót sikerült 
lecserélni. Az új egyházi zászlókat márci-
us 16-án a vasárnapi mise kezdetén áldot-
ta meg Barotai Endre atya.

A két lila lobogó hűen követi a koráb-

biak motívumait. Láthatjuk rajtuk Páduai 
Szent Antalt, Szent Imre herceget, a Hét-
fájdalmú Szűzanyát, illetve a Madonnát 
a Kisdeddel.  Az egyházközség új fekete 
zászlóján a keresztre feszítés, illetve a 
Feltámadt Krisztus jelenik meg. A zászló-
kat leginkább egyházi temetések alkalmá-

val használják az ecseri katolikusok, de a 
színes lobogók ünnepi körmenetekben is 
megjelennek.

Az új zászlók közül kettőt az Ecseri Ró-
zsafüzér Társulat, egyet pedig az Ecseri 
Szlovák Önkormányzat adományozott a 
templomnak. (A zászlószentelésről fotó a 
12. oldalon)

Új lobogók a templomban
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Ecser Nagyközség Önkormányzata, mint 
fenntartó az Ecser Nagyközségi 1. sz. 
Óvodában, valamint az Ecser Nagyköz-
ségi 2. sz. Óvodában a 2014/2015-ös ne-
velési évre vonatkozóan történő beiratko-
zásról az alábbi közleményt teszi közzé:

A 2014/2015-ös nevelési évre az óvodai 
beiratkozás időpontja:

2014. április 28. 8-12 óra között
2014. április 29. 8-16 között
2014. április 30. 8-12 óra között
Az óvodai jelentkezés helye:
1.sz. Óvoda Ecser Grassalkovich tér 4.
2. sz. Óvoda Andrássy u. 11-13.
Az óvodák felvételi körzete: Ecser 

Nagyközség közigazgatási területe.
Az óvodába jelentkezéshez a szülő/tör-

vényes képviselő személyes megjelenése 
szükséges. A beíratásra kérjük, hozza ma-
gával gyermekét.

Az óvodai beíratáshoz szükséges doku-
mentumok:

- a gyermek nevére kiállított személyi 
azonosító és lakcímet igazoló hatósági 
igazolvány,

- a gyermek TAJ kártyája,
- a gyermek oltási könyve,
- a gyermek születési anyakönyvi kivo-

nata,
- a szülő személyi azonosító és lakcímet 

igazoló hatósági igazolványa,
- amennyiben rendszeres gyermekvé-

delmi kedvezményre jogosult a gyermek, 
az erről szóló határozat,

- tartósan beteg vagy súlyosan fogyaté-
kos, illetve a 3 vagy több gyermeket neve-
lő család esetén az 50%-os kedvezmény 
igénybevételéhez a betegségről szóló 

szakorvosi igazolás, a Magyar Állam-
kincstár igazolása.

Az új gyermekek fogadása a nevelési év 
első napjától folyamatosan történik. A ne-
velési év első napja: 2014. szeptember 1.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi CXC. törvény, a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. törvény, valamint az 
EMMI rendelet alapján:

Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés 
alapján történik. Az óvodába a gyermek 
harmadik életévének betöltése után vehe-
tő fel. Az óvoda felveheti azt a gyermeket 
is, aki a harmadik életévét a felvételétől 
számított fél éven belül betölti, feltéve, 
hogy minden, a településen lakóhellyel, 
ennek hiányában tartózkodási hellyel ren-
delkező hároméves és annál idősebb gyer-
mek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

A szülő gyermeke óvodai felvételét, 
átvételét bármikor kérheti, a gyermekek 
felvétele – amennyiben azt a férőhelyek 
száma lehetővé teszi – folyamatos.

A gyermek – ha e törvény másképp nem 
rendelkezik – abban az évben, amelyben 
az ötödik életévét betölti, a nevelési év 
kezdő napjától napi négy órát köteles 
óvodai nevelésben részt venni. Ennek tel-
jesítéséért a szülő a felelős.

A szülő az óvodai nevelésben történő 
részvételre jogszabály alapján kötelezett 
gyermekét köteles beíratni az önkor-
mányzat által közzétett közleményben 
vagy hirdetményben meghatározott idő-
pontban.

A napi négy órában óvodai nevelésre 
kötelezett gyermek szülője, amennyiben 
gyermeke az óvodakötelezettségét kül-

földön teljesíti, köteles arról a beiratkozás 
idejének utolsó határnapját követő tizenöt 
napon belül írásban értesíteni a gyermek 
lakóhelye, annak hiányában tartózkodási 
helye szerint illetékes jegyzőt.

A felvételről, átvételről az óvoda veze-
tője dönt. Az óvoda vezetője a felvételi, 
átvételi kérelmek elbírálásáról hozott 
döntéséről 2014. május 30-ig írásban ér-
tesíti a szülőket.

Az óvoda felvétellel kapcsolatos dön-
tése ellen a szülő - a közléstől, ennek 
hiányában a tudomásra jutástól számított 
tizenöt napon belül - eljárást megindító 
kérelmet nyújthat be az óvodavezetőnél. 
Az óvodavezető az eljárást megindító ké-
relmet, az ügy összes iratával nyolc napon 
belül – elbírálás céljából – a fenntartóhoz 
küldi meg. Az ügyben a fenntartó jár el és 
hoz másodfokú döntést.

Az óvodáztatási kötelezettség nem tel-
jesítése esetén alkalmazható jogkövetkez-
mények:

A szabálysértésekről, a szabálysértési 
eljárásról és a szabálysértési nyilvántartá-
si rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 
247. § a) és c) pontja szerint az a szülő 
vagy törvényes képviselő,

- aki a szülői felügyelete vagy gyám-
sága alatt álló gyermeket kellő időben az 
óvodába nem íratja be,

- akinek a szülői felügyelete vagy 
gyámsága alatt álló gyermeke ugyanab-
ban az óvodai nevelési évben az iskolai 
életmódra felkészítő foglalkozásokról 
igazolatlanul a jogszabályban meghatáro-
zott mértéket vagy annál többet mulaszt, 
szabálysértést követ el.

Részletes tájékoztató az óvodai beíratásról

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy az 
első osztályosok beíratása a 2014/2015-ös 
tanévre

2014. április 28-án 8 órától 18 óráig
2014. április 29-én 8 órától 18 óráig
2014. április 30-án 8 órától 18 óráig

tart a Laky Ilonka Általános Iskolában, 
2233 Ecser, Rákóczi u. 1-3.

Beiratkozáskor be kell mutatni: a gyer-
mek nevére kiállított személyi azonosítót

(Gyermek születési anyakönyvi kivona-
ta vagy személyi igazolvány), lakcímkár-
tyát, óvodai szakvéleményt, a gyermek 
TAJ-kártyáját, szülői nyilatkozatot.

Beíratkozás 
az iskolábaAz ecseri néptánckultúra meghatározó 

egyéniségétől vettünk búcsút az idei ta-
vaszon. Langó Ferencné Szentesi Man-
ci néni igazi „Büszke Ecseri – Hrdá 
Ečeranka” volt, aki egész életén át lelke-
sen ápolta településünk néptáncait, népvi-
seletét és hagyományait. 

1945-ben egyike volt annak a 12 fi a-
tal lánynak, akik alapító tagjai voltak az 
Ecseri Néptánccsoportnak. Később Manci 
néni esküvőjére fi gyelt fel Rábai Miklós, 
aki az itt szerzett élményeire alapozva tért 
vissza fi lmre venni az ecseriek kiemelke-
dő esküvői szokásait és alkotta meg világ-
hírű Ecseri lakodalmasát.

Hagyományainkhoz való ragaszkodása 

évtizedeken átívelve élete végéig megma-
radt. Családjában is továbbadta az ecseri 
népviselet és néptánc iránti szeretetét, hi-
szen gyermekei és unokái is tagjai voltak 
az ecseri táncegyüttesnek. 

Településünk múltjával és népvisele-
tével kapcsolatosan számos információt 
adott át a fi atalabb generációknak és a 
Magyar Televízióban is többször büszkén 
nyilatkozott ecseri hagyományainkról.

A tőle kapott örökséget tovább őrizzük 
és ápoljuk.

Isten vele Manci néni!
Ecseri Zöldkoszorú 

Hagyományőrző Kör 
vezetősége

Búcsú Manci nénitől



8 Rugdalózó Cserfa

Minden egy szép napsütéses és madárcsi-
csergős napon kezdődött, amikor az alig 
3 hónapos pici lányom akkor már aznap 
sokadjára üvöltött a tejadagjáért, megszó-
lalt a telefonom. Rozika, a védőnéni hívott 
fel azért, hogy elmondja, babamasszázst 
oktatna nekünk, kismamáknak, menjünk 
le, próbáljuk ki. Hangomban némi féle-
lemmel, de áment mondtam a meghívás-
ra, majd letettem a telefont és gondolkoz-
ni kezdtem. Atya ég! Eddig még vásárolni 
sem tudtunk lemenni a „kakasos” boltba 
anélkül, hogy az én angyalkám ne visí-
totta volna végig a vásárlást. Ezt később 
megoldottuk... Apa szaladt a sorok között 
a gyerekkel, anya 
meg dobálta a vásá-
rolni való cuccokat 
a kosárba... A Rém 
Rendes Család is el-
bújhatott volna mel-
lettünk.

Ezek ismereté-
ben hogyan oldjam 
meg a lemenetelt?! 
Lelki szemeim előtt 
lejátszódott az a 
bizonyos reggel. 
5:30-kor, óramű 
pontossággal kis-
lányom felébred 
és azonnal éktelen 
sírásba kezd a reg-
geliért. Anya álmo-
san, saját lábaiban 
felbukva átbotorkál, a sötétben tapoga-
tózva megkeresi a kalimpáló gyereket, és 
abban a reményben, hogy talán az majd 
visszaalszik, átviszi a szülői ágyba (ami a 
gyermek megszületése előtt, a tervek sze-
rint, a gyereknek tiltott zóna). Azonban a 
kisdednek esze ágában sincs aludni, ezért 
5:45-kor apát is felébreszti, nehogy egy-
szer kipihenve érkezzen a munkahelyére. 
Játék az ágyban, majd apa 7-kor elindul. 
Egyedül maradtunk. Ahogy apa kitette a 
lábát az ajtón, az Ő tündéri kislánya, aki 
hangsúlyozom még csak 3 hónapos, egy 
igazi kis rosszcsonttá változik. Lassan 
indulni kell (kb. 2 óra múlva), ideje ké-
szülődni. Nagy nehézségek árán sikerül 1 
óra alatt elkészülnöm, rám nem jellemző 
lassúsággal. Jön a gyermek. Peluscsere, 
ami most már egyre nehezebben megy az 
izgő-mozgó manó miatt.

Amit előző este kikészítettem ruha nem 
jó, mert valami csoda folytán egy éjszaka 

alatt kinőtte. Kész! Már csak az overall 
és a sapka, és indulhatunk. Kész! Mi ez a 
fura szag??? Na, neee, leért a tejcsi. Sap-
ka le, overall le, gatya le, body mosásba, 
mert koszos lett. Kezdődik elölről min-
den. Végre elkészülünk és kis késéssel, de 
elindulunk. 

Mire ezt végiggondoltam, már el is fá-
radtam! De akkor jött a másik gondolat, 
hogy milyen jó lenne már kimozdulni egy 
kicsit, hiszen már 3 hónapja nem mentem 
sehova. Sőt, nem is 3 hónapja, mert már 
előtte se mentem sehova csak gurultam, 
körülbelül 2 hónapig.

Győzött a második gondolat és jó volt! 

Fantasztikus volt mind a babáknak, 
mind nekünk, hiszen neki és nekünk is 
fontos, hogy még közelebb kerüljünk 
egymáshoz. Az anyaság egy életfogytig-
lan tartó tanulás, erre most jöttünk rá.

Most jöhetnek a kérdések!
Miért is jó a babáknak, ha „meggyúr-

juk”?
A babamasszázs taktilis inger, amely 

gyengéd, érintéses, érzelmekkel teli simo-
gatás, mégis idegrendszeri inger- vagyis 
– fordítom a szakkifejezéseket – érzelem-
dúsabb, okosabb, kiegyensúlyozottabb 
lesz általa a babánk.

Miért is jó mindez?
Mert ki ne szeretne jó gyereket? Tudo-

mányos korábbi vizsgálatok is bizonyítot-
ták – ahogy a fű nő, ha locsolják – hogy 
azokban a társadalmakban, melyekben 
a csecsemőket ölbe veszik, ringatják, 
masszírozzák, a felnőttek kevésbé erő-
szakosak, (oxitocin hormon szabadul 

fel a vérükben) és együttműködőbbek, 
együttérzőbbek, türelmesebbek, elfoga-
dóbbak.

Miért jó a babának?
Mert az első kommunikációs eszköz a 

bőr, amely a baba négy centiméteres kora 
óta működik, a haldoklónál is legutoljára 
kapcsol ki. Minden információ a bőrén 
keresztül jut el hozzá, és mert fejlődé-
sének első nyelve. A bőr ingerlése pedig 
nélkülözhetetlen a megfelelő testi és szel-
lemi fejlődéshez. Emiatt érzi a baba köz-
ben, hogy szeretlek, elfogadlak, boldog 
vagyok veled, ez a teljesség a tökéletesség 
érzése, mint az anyaméhben.

Ez a tudományos 
magyarázat, de mit 
gondolok én mind-
erről? Azt, hogy 
nincs felemelőbb 
érzés annál, amikor 
gyengéden simoga-
tom a kis pöttömöt 
és látod, hogy él-
vezi, mosolyog és 
beszél hozzád! Ha a 
babának jó, a mamá-
nak is, és egy körfo-
lyamat indul el. Ez 
egy olyan időszak 
mindannyiunk éle-
tében, ami egyszer 
elmúlik, és csak az 
emlékek maradnak 
meg, soha vissza 

nem hozható. Ám az, hogy milyen lesz 
a kettőnk kapcsolata, csak rajtunk múlik, 
de ez egy nagyon jó kiindulási lehetőség, 
segít a hétköznapok gondjaiból kilépni, a 
boldogságban együtt lebegni. Hiszen kell 
éreznie és tudnia azt, hogy bármi történ-
jék vele, mi ott vagyunk, és ha csak egy 
simogatás kell, egy puszi vagy egy jó szó, 
anya ott van. S mikor éreztethetnénk ezt 
vele, ha nem most, amikor még kicsi!?

Éppen ezért pár anyukával úgy döntöt-
tünk, hogy minden hónapban összeülünk. 
Ha kismama vagy és szeretnél csatlakozni 
hozzánk, szívesen látunk! Minden hónap-
ban újabb és újabb témákkal foglalko-
zunk, igény szerint előadókkal, vagy csak 
egymással tapasztalatcserére.

Jelentkezni lehet Ács Rozália 
védőnéninél, vagy csak egyszerűen gyer-
tek el a csöppséggel minden hónap első 
hétfőjén a művelődési házba. Kezdés 9 
óra 30.                               Vahalcsik Zita 

Babamasszázs Ecseren
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Papa Joe ajánlatai - 1500 Ft (32 cm):
Margarita - Papa Joe különleges paradicsomos alapja, mozzarella sajt, friss paradicsomkarikákkal gazdagon 
megrakva, bazsalikom

Öt sajtos - Papa Joe különleges paradicsomos alapja ötféle prémium sajttal hintve

Mexikó íze - Papa Joe különleges paradicsomos alapja, mozzarella sajt, ír vörös chedar sajt, tequilában 
pácolt csirkemell filé, bacon, vörös bab, bébi kukorica, morzsolt kukorica, jalapeno paprika

Sonkás - Papa Joe különleges paradicsomos alapja, mozzarella sajt, tradicionális trappista sajt, fekete-erdei 
prémium sonka, friss paradicsomkarikák

Magyaros - Papa Joe különleges paradicsomos alapja, mozzarella sajt, tradicionális trappista sajt, gyulai 

lila-hagyma, friss paradicsomkarikák

Tenger gyümölcsei - Papa Joe különleges paradicsomos alapja, vegyes tenger gyümölcsei, aquadella, 
mozzarella sajt, tradicionális trappista sajt, kapribogyó, fekete és zöld spanyol olívabogyó

Papa Joe kedvence - Papa Joe különleges paradicsomos alapja, füstölt sajt, bacon, paprikás szalámi, 
jalapeno paprika, fekete és zöld spanyol olívabogyó

BBQ csirkés - egyedi BBQ alap, mozzarella sajt, vörös- és lila-hagyma, friss kaliforniai paprika, görög 
fetasajt, bébi kukorica, morzsolt kukorica, tequilában pácolt csirkemell csíkok

Juhtúrós - fokhagymás tejfölös alap, tradicionális trappista sajt, prémium hazai juhtúró, vörös- és lila-hagyma, 
füstölt tarja, kolozsvári szalonna

Tonhalas - Papa Joe különleges paradicsomos alapja, vörös- és lila-hagyma, tonhal, tradicionális trappista 
sajt, mozzarella sajt, fekete és zöld spanyol olívabogyó, kapribogyó, friss kaliforniai paprika

Gombás - Papa Joe különleges paradicsomos alapja, mozzarella sajt, tradicionális trappista sajt, olasz 
gorgonzola, csiperke gomba, laska gomba, fekete-erdei prémium sonka

Készítsd el saját pizzádat ízlésed szerint - 1500 Ft (32 cm):
Alapok: Papa Joe különleges alapja, fokhagymás tejfölös alap, egyedi BBQ alap

Sajtok: tradicionális trappista sajt, mozzarella sajt, füstölt sajt, francia camembert sajt, olasz gorgonzola, 
görög fetasajt, ír vörös chedar sajt, prémium hazai juhtúró

Húsok, halak: paprikás szalámi, bacon, kolozsvári szalonna, gyulai parasztkolbász, tequilában pácolt 
csirkemell filé, füstölt tarja, fekete-erdei prémium sonka, tonhal, tenger gyümölcsei, aquadella

Zöldségek, gyümölcsök: vöröshagyma, lila-hagyma, kaliforniai paprika, jalapeno paprika, pepperóni paprika, 

paradicsomkarikák, spanyol fekete és zöld olívabogyó, kapribogyó, vörösbab

Papa Joe Pizza - 70-7727238
2233 Ecser, Grassalkovich tér 5.
www.facebook.com/PapaJoePizza

Hé, Ke, Sze: 11.00 - 22.00
Csü, Pé, Szo: 11.00 - 23.00

Va: 11.00 - 22.00

Papa Joe ajánlatai - 1500 Ft (32 cm):
Margarita - Papa Joe különleges paradicsomos alapja, mozzarella sajt, friss paradicsomkarikákkal gazdagon 
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Magyaros - Papa Joe különleges paradicsomos alapja, mozzarella sajt, tradicionális trappista sajt, gyulai 
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Juhtúrós - fokhagymás tejfölös alap, tradicionális trappista sajt, prémium hazai juhtúró, vörös- és lila-hagyma, 
füstölt tarja, kolozsvári szalonna

Tonhalas - Papa Joe különleges paradicsomos alapja, vörös- és lila-hagyma, tonhal, tradicionális trappista 
sajt, mozzarella sajt, fekete és zöld spanyol olívabogyó, kapribogyó, friss kaliforniai paprika

Gombás - Papa Joe különleges paradicsomos alapja, mozzarella sajt, tradicionális trappista sajt, olasz 
gorgonzola, csiperke gomba, laska gomba, fekete-erdei prémium sonka

Készítsd el saját pizzádat ízlésed szerint - 1500 Ft (32 cm):
Alapok: Papa Joe különleges alapja, fokhagymás tejfölös alap, egyedi BBQ alap

Sajtok: tradicionális trappista sajt, mozzarella sajt, füstölt sajt, francia camembert sajt, olasz gorgonzola, 
görög fetasajt, ír vörös chedar sajt, prémium hazai juhtúró

Húsok, halak: paprikás szalámi, bacon, kolozsvári szalonna, gyulai parasztkolbász, tequilában pácolt 
csirkemell filé, füstölt tarja, fekete-erdei prémium sonka, tonhal, tenger gyümölcsei, aquadella
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Tájékoztatónkban olvasható az A.S.A 
Kft -vel történt többszöri egyeztetés 
eredményeképpen kialakult zöldhulla-
dék elszállításának rendje.

Újdonság, hogy a község területén 
nem egy nap történik a zöldhulladék 
elszállítása, hanem két körzetre bontva 
szerdai és csütörtöki napokon. A pon-
tos időpontokat utcánként lebontva az 
alábbi részletező tartalmazza.

Első elszállítás 2014.04.09 - én szer-
dán, és 2014.04.10 - én csütörtökön 
lesz.

Kérjük a tisztelt ingatlan tulajdono-
sokat, hogy a hulladékot csak a szállí-
tást megelőző este tegyék ki a közte-
rületre!

2014.04. 09-én,
2014.04. 23-án,
2014.05. 07-én,
2014.05. 21-én,
2014.06. 04-én,
2014.06. 18-án SZERDÁN:
Ady Endre utca, Ipari park, Állomás 

utca, Andrássy utca, Apponyi utca, 
Arany J utca, Árpád utca, Attila utca, 

Bercsényi utca, Bezerédi utca, Gaga-
rin utca, Gyöngyvirág utca, Határ utca, 
Ibolya utca, Jókai utca, Mátyás utca, 
MÁV állomás épület, Petőfi  utca, Ró-
zsa utca, Steinmetz K utca, Széchenyi 
utca, Szegfű utca, Tölgyfa utca, Tulipán 
utca, Vasút utca, Zrínyi utca, Akácfa 
utca, Bajcsy-Zs utca, Vörösmarty utca.

2014.04. 10-én,
2014.04. 24-én,
2014.05.08-án,
2014.05. 22-án,
2014.06. 05-én,
2014.06. 19-én CSÜTÖRTÖKÖN:
Cvik dűlő, Cserfa utca, Ecsellő utca, 

Eskü utca, Grassalkovich tér, Hunyadi 
utca, Kálvária utca, Kereszt utca, Kerti 
dűlő, Kossuth utca, Lovas dűlő, Maros 
Rudolf utca, Meskó Rudolf utca, Mikla 
Pál utca, Nádas Béla utca, Öregszőlő 
utca, Szalaska dűlő, Szent Antal utca, 
Szent Imre utca, Szent István utca, 
Tabáni utca, Teleki Pál utca, Ujhelyi J 
utca, Vida dűlő, Volly István utca, Zárt-
kerti dűlő, Deák F utca, József A utca, 
Rákóczi utca.

A zöldhulladék elszállítása
Az Ecseri Zöldkoszorú Hagyományőrző 
kör kezdeményezése alapján egy régi szo-
kás ébredt újjá 2012 nagypéntekén, me-
lyet az idei évben is megszervezünk.

A hagyomány szerint a Szerelem pa-
tak vize nagypénteken mágikus erővel 
rendelkezik. A tiszta víz a keresztény hit 
tanítása alapján az élet, a lelki megtisztu-
lás és a termékenység szimbóluma. Ebből 
fakadóan tulajdonítottak elődeink varázs-
latos erőt a falun keresztül folyó nagypén-
teki víznek. A néphit úgy tartotta, hogy 
aki megmosdik ezen a napon a patakban, 
az egészséges, fi atal és szép marad a kö-
vetkező esztendőben, így ekkor minden 
évben kimentek a patakhoz mosakodni, 
hogy annak varázslatos erejében részesül-
hessenek.

Az idei évben április 18-án, nagypén-
tek délután 17 órakor követjük elődeink 
hagyományait és mosdunk meg a Szere-
lem- patakban, melyre minden érdeklődőt 
szeretettel várunk (Széchenyi u).

Zöldkoszorú Hagyományőrző Kör

Idén is mosdás 
a Szerelem-patakban
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minden használt autóra,
új Suzuki vásárlása estén

Érdeklődni Pokorni Jánosnál
a 06-20/532-1471-es számon lehet.
SUZUKI TAFÁK 1106 Budapest, Keresztúri út 74/B.
www.suzukitafak.hu

CSERETÁMOGATÁS
akár 1 millió forint felárral!

Előző számunkban közreadtuk azok névsorát, akik segítették a 
tüdőszűrés idei zökkenőmentes lebonyolítását a faluban. A lis-
tából véletlenül kimaradt Sztancsik Ferencné, aki négy napon át 
szintén lelkiismeretesen vett részt az egészségügyi szűrővizsgá-
lat lebonyolítását. Köszönet neki is a munkáért.

Köszönet 

A Pest megyei Kormányhivatal Monori 
Járási Hivatal Járási Állategészségügyi 
és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala határo-
zatában ebzárlatot és legeltetési tilalmat 
rendelt el Ecser településen is 2014. áp-
rilis 5. és 24. között.

Az intézkedés indoka a rókák tavaszi 
veszettség elleni orális immunizálása. A 
csalétek kiszórása repülőgépről történik 
2014. április 5. és 10. között.

Az ebzárlat tartama alatt:
- A tartási helyén minden kutyát és 

macskát elzárva, illetőleg a kutyákat 
megkötve úgy kell tartani, hogy azok 
más állattal vagy emberrel ne érintkez-
hessenek; zárt udvarban a kutyák elzá-
rását vagy megkötését mellőzni lehet, ha 
azok onnan ki nem szökhetnek.

- Kutyát tartási helyéről csak pórázon 
vezetve és szájkosárral szabad kivinni.

- A település területéről kizárólag ér-
vényes veszettség elleni védőoltással 
rendelkező kutyát vagy macskát a ha-
tósági állatorvos kedvező eredményű 
vizsgálata után és engedélyével szabad 

kivinni.
- Az érvényes veszettség elleni védő-

oltással rendelkező vadászebek, a fegy-
veres erők és fegyveres testületek ebei, 
a katasztrófa-mentő ebek, a segítő és te-
rápiás ebek, valamint a látássérült embe-
reket vezető ebek rendeltetési céljuknak 

megfelelő használatuk idejére, mentesek 
a fentiekben foglalt korlátozás alól.

- Az ebzárlat alatt befogott kóbor hús-
evőket hatósági megfi gyelés alá kell he-

lyezni az ebzárlat 
időtartamára.
- Az ebzárlat alatt 
húsevő állatok ösz-
szevezetésével járó 
rendezvény nem 
tartható.

Ebzárlat és legeltetési tilalom

A „Segítség” Közalapítvány Kuratóriuma 
pályázatot hirdet a rászoruló személyek, 
családok részére a lakhatással kapcsolatos 
költségek támogatására.
Pályázati feltételek:

Pályázatot nyújthatnak be mindazok az 
ecseri állandó lakóhellyel rendelkező la-
kosok, akik szociális helyzete hátrányos-
nak tekinthető.

Pályázati határidő: 2014. április 24.
A kérelmeket írásban kell benyújtani 

a Polgármesteri Hivatalba, vagy el kell 
küldeni a Polgármesteri Hivatal címére. 
(2233 Ecser, Széchenyi u. 1.)

A kérelemben fel kell tüntetni a pályá-
zó nevét, címét, a vele egy háztartásban 
élők nevét, a családban egy főre eső havi 
nettó jövedelem nagyságát és a kérelem 
indokát.

A „Segítség” Közalapítvány 
Kuratóriuma

Pályázati felhívás

Ideje: 2014. május 5. 
hétfő, 18 óra
Helye: Rábai Miklós 
Művelődési Ház

Falugyűlés
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A Cserfa következő, 2014. 05. száma 
május 9-én jelenik meg. Nyomdába 
adás: május 06.  Lapzárta: április 
28.

Már az a mód is tanúsít, ahogyan Jézus 
Húsvét estéjén az apostolokkal találkozik. 
Nézzük meg, miért? (Jn. 20, 19-31) 

Az evangélium szerint az apostolok fél-
tek a zsidóktól. Méghozzá annyira, hogy 
tartózkodási helyük ajtaját is bezárták fé-
lelmükben. Az elmúlt napok eseményei 
szívük mélyéig megrendítették őket. Féltek 
attól, hogy Jézus sorsára jutnak. Bár néhá-
nyan mondogatták nekik, hogy e nap reg-

gelén Jézus élve mutatkozott egyeseknek. 
De hogyan lehet ezt elhinni?

A félelem teljesen a hatalmába kerítet-
te őket. Megbénította gondolkodásukban 
őket. A hír hallatára még az üres sírt se 
mentek megnézni. Szinte lebénultak. Any-
nyira hihetetlennek tűnt.

Amint ebben a teljes bizonytalan féle-
lemben gubbasztottak a bezárt üres terem-
ben, hirtelen váratlanul megjelent nekik 
Jézus. „Megmutatta nekik kezét és oldalát. 
Az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványo-
kat.„(Jn. 20,20.)

Jézus az, aki kezdeményez. Elsőként mu-
tatkozik meg nekik. Ö az, akit eltemettek. 
E bemutatkozás és felismerés után, minden 
habozás nélkül tudják, hogy valóban Ő az. 
Felismerték őt. 

Saját koruk és az ezt követő századok 
emberei – hozzájuk hasonlóan – meghívja 
a feltámadt Krisztust arra, hogy Vele sze-
mélyesen találkozzanak a kiengesztelődés 

szentségein keresztül, amelyet Krisztus e 
szavakkal bíz rájuk: „Amint engem küldött 
az Atya, úgy küldelek én is titeket. Ezekkel 
a szavakkal rájuk lehet, és így folytatta: ve-
gyétek a Szent Lelket, akinek megbocsátjá-
tok bűneit, az bocsánatot nyer, akinek meg-
tartjátok, bűnben marad. „(Jn.20,21-22) 

Az apostolok számára a Húsvét esti Jé-
zus-látogatás – és azóta minden egyes e 
világban élő keresztény számára – a hit  el-

sődlegesen az Úr = az Atya  műve. Ő az, 
aki a hit világában magának tartja fönn a 
kezdeményezést: „Senki sem jöhet hoz-
zám, csak az, akit az Atya vonz.„(Jn. 6,44) 
Az Atya az, aki vonz, aki kezdeményez, és 
aki a hit szilárdságát, erősségét és tartóssá-
gát biztosítja. 

A világ szónak kettős jelentése van a 
szentírásban. Az egyik a teremtés, azaz az 
egész emberiséget jelenti. Az embereket, 
akiket az Atya szeret, és akiket üdvözíteni 
akar. A másik: olyan mindennemű ellensé-
ges hatalmat, amely gyűlöli az Atyát és a 
Fiút. „Ha gyűlöl majd benneteket a világ, 
gondoljatok arra, hogy engem előbb gyű-
lölt nálatok.” (Jn. 15,18)  

Az egyes ember örök sorsa azon dől el: 
hisz-e a Feltámadt Jézus Krisztusban?” 
BÍZZATOK BENNEM, ÉN LEGYŐZ-
TEM A VILÁGOT.”

Barotai Endre 
plébános

Hogyan beszél nekünk, 
mai embereknek a Szentlélek 
a feltámadt Krisztusról
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A Gyömrői Önkéntes Tűzoltók látogattak a minap az ecseri sportpályára, ahol a 2. számú 

szirénázhattak. Még a tűzoltósisakot is fel lehetett próbálni. Felvételünk ezt mutatja. szirénázhattak. Még a tűzoltósisakot is fel lehetett próbálni. Felvételünk ezt mutatja. 
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Szűcs Lajost választották a körzet országgyűlési képviselőjének. Ecseren, Pécelen, Vecsésen, Gyálon és még további öt tele-Szűcs Lajost választották a körzet országgyűlési képviselőjének. Ecseren, Pécelen, Vecsésen, Gyálon és még további öt tele-
pülésen, azaz Pest megye 7. számú választókerületében dr. Szűcs Lajos Fidesz-KDNP győzött 21 198 szavazattal, 42,94%-os pülésen, azaz Pest megye 7. számú választókerületében dr. Szűcs Lajos Fidesz-KDNP győzött 21 198 szavazattal, 42,94%-os 
aránnyal. Második Szabó Rebeka Katalin MSZP-Együtt-DK-PM-MLP 14 338 szavazattal, 29,04 százalékkal, harmadik Sas aránnyal. Második Szabó Rebeka Katalin MSZP-Együtt-DK-PM-MLP 14 338 szavazattal, 29,04 százalékkal, harmadik Sas 
Zoltán Jobbik 9 705 szavazattal, 19,66 %-os aránnyal. Ecseren mindhárom szavazókörben dr. Szűcs Lajos lett az első: az Zoltán Jobbik 9 705 szavazattal, 19,66 %-os aránnyal. Ecseren mindhárom szavazókörben dr. Szűcs Lajos lett az első: az 
egyes körzetben 293/236 arányban győzte le Szabó Rebekát, a baloldal jelöltjét, a kettes és hármas körzetben 339/248, illetve egyes körzetben 293/236 arányban győzte le Szabó Rebekát, a baloldal jelöltjét, a kettes és hármas körzetben 339/248, illetve 

285/146 volt az arány. Felvételünkön: az első köszöntés! Szűcs Katalin gratulál férjének, Szűcs Lajosnak a sikerhez.285/146 volt az arány. Felvételünkön: az első köszöntés! Szűcs Katalin gratulál férjének, Szűcs Lajosnak a sikerhez.

Fáklyás felvonulás zárta a Március 15. tisztele-Fáklyás felvonulás zárta a Március 15. tisztele-
tére tartott ecseri megemlékezést. Az ünnepen tére tartott ecseri megemlékezést. Az ünnepen 
beszédet mondott Szűcs Lajos országgyűlési kép-beszédet mondott Szűcs Lajos országgyűlési kép-
viselő és Gál Zsolt polgármester. Az ecseri iskola viselő és Gál Zsolt polgármester. Az ecseri iskola 

diákjai szép műsort adtak.diákjai szép műsort adtak.


