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Képviselő-testületi ülés – február 18.

Szatmári Zsuzsanna , az EKSE vezetője a képviselő-testület ülésén. A szervezet beszámolóját elfogadta a grémium.

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete február 18-án tartotta legutóbbi 
rendes ülését.

A képviselő-testület határozott arról, hogy 
együttműködési megállapodást köt a Szlovák 
Önkormányzattal.

A grémium hozzájárulását adta, hogy a 

Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat a falu-
ban, a Széchenyi utca Szerelem-patak felőli 
oldalán, a 2. és a 4. szám előtti szakaszán 
Ecsert jelképező „Cserfát” ábrázoló emlék-
művet helyezhessen el.

A képviselők elfogadták az Ecseri Kultu-
rális és Sport Egyesület (EKSE) 2014. évi 

tevékenységéről szóló 
beszámolót.

A képviselő-testület 
ellenszavazat nélkül, 
egy tartózkodás mellett 
módosította 2014. évi 
költségvetési rendele-
tét.

A grémium megal-
kotta a 2015. évről szó-
ló költségvetési rende-
letét. A jogszabály 508 
millió 342 ezer forint 
bevétellel és ugyaneny-
nyi kiadással számol.

A képviselők meg-
alkották a települési 
támogatás megállapí-
tásának, kifi zetésének, 
folyósításának, vala-
mint felhasználása el-
lenőrzésének szabálya-
iról szóló rendeletét.

A szelektív hulladékelszállítási rend és a 
lomtalanítás idén Ecseren a következő-
képpen alakul.

A szelektíven gyűjtött hulladékok el-
szállítási időpontja minden hónap utol-
só hétfőjén lesz. A zöldhulladékot Ecser 
északi részén – áprilistól októberig – min-
den kéthetente csütörtökön szállítja el a 
szolgáltató. A falu déli részén – ugyan-
csak áprilistól októberig – kéthetente 
szerdán viszik el a zöldhulladékot.

Lomtalanítás Ecseren április 1. és ok-
tóber 30. között lesz. A lomtalanítás idő-
pontját a Vertikál Zrt. előre egyezteti a 
lakossággal. A lomtalanítás házhoz menő 
formában zajlik majd, a lomtalanítási 
igényt előre jeleznie kell a lakóknak.

A lomtalanítás, 
a szelektív és a 
zöldhulladék-
gyűjtés idei 
rendje Ecseren

Gubán Sándor főépítész a testületi ülésen a területfej-
lesztési témák tárgyalásán
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Lassan itt a tavasz, elkezdődtek a közte-
rületeken is a munkák. A fák kezelését, a 
virágok ültetését, a közterületi eszköze-
ink felújítását az időjárásnak megfelelő 
ütemben végezzük. Sajnos a belvíz nálunk 
is több helyen okoz problémát. Néhány 
nyugalmasabb év után ismét több ingat-
lant veszélyeztet a Zrínyi utcában a magas 

belvíz. Ennek eredményeként elrendeltem 
az 1. fokú belvízvédelmi készültséget. A 
Zrínyi utca érintett szakaszán az eltömő-
dött árkok kitakarítását az EKO Kft. elvé-
gezte, a további védekezésről, a csapadék 
kivezetéséről gondoskodtunk. A település 
más részein is okoz gondot a belvíz.  Ha 
nem készülünk fel közösen, a csapadék-

víz is problémákat 
okozhat. Erre a 
tavalyi igen csapa-
dékos év rá is mu-
tatott. Szeretném 
felhívni a lakosok 
fi gyelmét, hogy az 
ingatlanjaik előtt 
lévő árok takarí-
tása a lakók fel-
adata. Három éve mi is az egyik kiemelt 
feladataként kezeljük ezt a területet, de 
lakossági segítség nélkül ez nem megy. 
Sajnos az erre fordítható forrásaink nem 
elegendőek a probléma teljes megoldásá-
ra, ezért a kritikus helyeken kezdtük meg 
a feladat megoldását, de még közel sem 
értünk a végére. 

A tavasz beálltával az útépítési munká-
latok is elkezdődhetnek. Terveink szerint a 
Kálvária dombon április végén, május ele-
jén megkezdődnek a munkálatok. Az ott 
lakókat értesíteni fogjuk az ütemezésről és 
a kivitelezés menetéről. Elkészült az ecseri 
rendezvénynaptár is, amit itt, az újságban 
közzé és tettünk. 

Gál Zsolt
polgármester

Belvíz: gondok, megoldások

Az Ecseri Szlovák Önkormányzat Kép-
viselő-testülete február 17-én megtartot-
ta rendes ülését az Ecseri Polgármesteri 
Hivatalban. Az ülésen jelen volt Barta 
Zoltán, a nagyközségi önkormányzat 
jegyzője. Meghívott vendégként részt vett 
a tanácskozáson Szigetvári Józsefné és 
Harmatos Mihályné.

A képviselő-testület ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta a 2014. évi 
költségvetési rendelet módosítását. Aszó-
di Csaba András elnök elmondta, a rende-
letmódosítást Pokorni Róbertné, az Ecseri 
Önkormányzat pénzügyi csoportvezetője 
nagyon jól előkészítette. Rámutatott, el-
sősorban a Tájház ponyva-vásárlása, illet-
ve a Zöld Koszorú Hagyományőrző Kör-
nek átutalt támogatás miatt van szükség a 
költségvetés módosítására.

A képviselő-testület négy igen szava-
zattal elfogadta az Ecseri Szlovák Önkor-
mányzat 2015. évi költségvetését. Jogsza-
bály alapján a kormány állapította meg 
a települési és területi nemzetiségi ön-
kormányzatok 2015. évi működési költ-

ségvetési támogatásait. Azokon a telepü-
léseken, ahol a 2011. évi népszámlálási 
adatok szerint a nemzetiséghez tartozók 
száma 50 fő felett van, a támogatás össze-
ge 379 ezer 603 forint. Ebbe a kategóriába 
tartozik Ecser is. 

A szervezet költségvetésében azokkal 
a kiadásokkal terveztek, amelyek bizto-
san felmerülnek. Ilyen például a  Tájház 
fenntartási költsége, ennek áfa tartalma. 
Aszódi Csaba András javaslatára továbbá 
a gáz-, víz- és villamosenergia-szolgálta-
tási díjak szerepelnek még a költségve-
tésben.

A képviselő-testület a jelenlegi fejlesz-
tési célok ismeretében – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – kinyilvánítja, hogy 
adósságot keletkeztető ügyleteiből fi ze-
tési kötelezettségei 2016-2018-ban nem 
keletkeznek. 

A képviselő-testület elfogadta az idei 
munkatervét. E szerint a grémium idén 
is négy ülést, továbbá egy közmeghallga-
tást tart. 

A képviselők döntöttek arról is, hogy 

az Ecseri Szlovák Önkormányzat együtt-
működési megállapodást köt a Pest Me-
gyei Szlovák Önkormányzattal. 

Aszódi Csaba András tájékoztatást 
adott arról, hogy a szervezetnek maradt 
még pénze helytörténeti táblák készítésé-
re. Három tábla készül a hídon lévő táb-
láéval azonos kivitelben. A táblák a Pol-
gármesteri Hivatal, a művelődési ház és 
az orvosi rendelő falára kerülnek. 

A szlovák képviselő-testület ülése

Sajnálattal tapasztaltuk, hogy az idei tü-
dőszűrés nem ment zökkenőmentesen, 
hosszú volt a várakozási idő. Az egész-
ségügyi ellenőrzés nem az önkormányzat 
szervezésében történt, így a folyamatra az 
önkormányzatnak nem volt ráhatása. Gál 
Zsolt polgármester azonban jelezte az il-
letékeseknek a problémát. Reményeink 
szerint jövőre már megelőzhetők lesznek 
az idei kellemetlenségek.

Ecser Nagyközségi Önkormányzat

Tüdőszűrés
zökkenőkkel
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Furcsa dolog a tél végén erről beszélni, de 
mégis aktuális. Minden család életében 
komoly pillanat ez. Felelősséget, követ-
kezetességet, precizitást követel szülőtől 
és csemetétől egyaránt. Mikor indítsuk 
útnak, milyen iskolát válasszunk? A ta-
pasztalatok mindenképp azt mondatják, 
hogy egy év is sokat számít az iskolaérett-
ség szempontjából. Amikor megdöbbentő 
adatokat hallunk iskolatáskák súlyáról, a 
tanórák számáról, szinte megborzongunk. 
Mint gyakorlott szülő és mint pedagógus 
egyaránt állíthatom, nem egyszerű manap-
ság diáknak lenni. 

Bár sosem volt az! Akkor sem, amikor 
a klebelsbergi iskolák működtek a tanya-
világban, vagy több hónapos távollét után 
érkezett haza a gyermek bel- vagy külföldi 
kollégiumokból. Két választás van, tisztelt 
szülők: vagy felvesszük a fordulatszámot, 
amit a világ és jelenkorunk diktál, vagy 
óriási hátrányba kerül majd a későbbiek-
ben dédelgetett szemünk fénye. És hogy 
milyen iskola legyen az ideális? Állami, 
egyházi, magán, Valdorf? Nehéz kérdés 
ez, de itt Ecseren viszonylag egyszerű. 
Több okból is hazabeszélek és kérem ösz-
szefogásra a szülői társadalmat arra, hogy 
válasszák a helyit. 

Az elmúlt évben azok is iskolába jöttek, 
akiknek még jót tett volna egy év óvoda. 

Így 54 gyermek kezdte meg tanulmányait. 
Az idénre éppen felét, 27 főt várunk. Ennek 
nehéz valósága az, hogy 30 fő alatt a Ve-
csési Klik központ bizonytalan választ ad a 
két osztály indítását illetően. Így mindenkit 
tisztelettel kérek arra, hogy a helyi iskolát 
erősítse. Beszéljen azokkal is, akik más-
ban, a település határain túl gondolkodnak. 
Több neves intézményben megfordultam 
pályafutásom alatt, de bizton állíthatom, 
akár a kompetenciamérések eredményei, 
akár a felvételi központi írásbelik alapján, 
hogy a Laky Ilonka Általános Iskola peda-
gógusai kiváló szakmai munkát végeznek. 
Tanulóink az országos átlag felett teljesíte-
nek! Óralátogatásaim, a szakmai megbe-
szélések és egyeztetések is azt mondatják 
velem, hogy saját gyermekeimet is szíve-
sen bíznám az itteni tanári karra. Nagyon 
fontosak a jó alapok, amelyeket meggyő-
ződésem, hogy itt megkapnak. 
Félig-meddig idegenként mondom ezt. 
Egy jó alapiskola remek középiskolák el-
végzését hozza a diák közelébe. Esélyt ad, 
jövőt ígér! Fogjon össze mindenki, hozzuk 
ide a gyerekeket. Ne utaztassuk az amúgy 
is túlterhelt kicsiket nap mint nap, ha nem 
muszáj. Ismereteim szerint sok tehetséges 
ember került már ki az Alma Mater falai 
közül. Tudom én, nagy divatja van manap-
ság a zseni, a géniusz keresésnek, és haj-

lamosak is vagyunk rá, hogy üdvöskénk-
ben ezt lássuk. De a korai kiégés veszélye 
benne van a versenyistállók levegőjében. 
A túlhajszolt gyermek már nem játszik, 
alig pihen. Szakkörök, edzés, nyelv, zene 
délutánonként. A mindennek megfelelés 
visszacsaphat!

Persze senkit sem szeretnék riogatni. 
Hiszen minden család privilégiuma eldön-
teni gyermeke sorsát, irányítani jövőjét. 
Az ecseri iskola nem versenyistálló. Nem 
cél, hogy az anyukák a fodrásznál azzal 
dicsekedhessenek, hogy kinek olvas már 
karácsonykor a gyermeke. Fontos, hogy a 
ránk bízottak szeressék az iskolát, legyen 
kedvük és hangulatuk napról-napra, évről-
évre idejárni. Legyen egészséges testi-lel-
ki fejlődésük. Legyen harmónia, jó ítélő-
képesség. Képesek legyenek különbséget 
tenni a jó és rossz, az igaz és hamis között. 
Legyen magyarságtudatuk, identitásuk. 
Legyen nyitottságuk a keresztény érték-
rend iránt. Legyenek a jóra, az értékre be-
fogadók.

Így kívánok mindenkinek bölcs döntést 
és megnyugtató beíratkozást 2015 áprili-
sában. Sikeres és eredményes diákéveket 
szeptembertől. Diplomát, boldog jövőt 20-
25 év múlva.

Arany Zsolt
igazgató

Iskolába megy a gyermek!

A Pest Megyei Kormányhivatal közneve-
lési ágazati irányítási jogkörében eljárva 
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény 50. § (8) bekezdésében, 
valamint a nevelési-oktatási intézmények 
működéséről és a köznevelési intézmé-
nyek névhasználatáról szóló 20/2012. 
(VIII. 31.) EMMI rendelet 24. § (1) be-
kezdésében foglalt felhatalmazás alapján 
kijelöli a Pest megye közigazgatási terü-
letén működő állami feladatot ellátó kö-
telező felvételt biztosító általános iskolák 
körzethatárait. Az általános iskola felvé-
teli körzete a 2015/2016-os tanévben:
Ecser. Köznevelési intézmény: Laky Ilon-
ka Általános Iskola. 2233 Ecser, Rákóczi 
u. 1-3. Felvételi körzete: Ecser nagykö-
zség közigazgatási területe.

dr. Tarnai Richárd
kormánymegbízott

Iskolai
felvételi 
körzethatár

A Rábai Miklós Művelődési és Közösségi 
Ház ebben az évben is csatlakozott a Kul-
túrházak éjjel-nappal országos program-
sorozatához. 2015. február 14-én válto-
zatos programokkal 
vártuk a családokat. 
A farsangi időszak 
utolsó hétvégéjén 
közös családi tánc-
házba invitáltuk 
a kisebb-nagyobb 
gyerekeket szüle-
ikkel együtt. A jó 
hangulathoz a zenét 
a maglódi Nyerítő 
Zenekar szolgáltat-
ta, a néptánc alapjait 
pedig Blazsek Beáta 
segítette nekünk elsajátítani. A táncház 
fáradalmait egy kis tízórai követte, ahol 
farsangi fánkkal, kaláccsal és kakaóval 
vártunk mindenkit. A közös falatozás 
után kézműves kuckónkba hívtuk a gye-

rekeket. Ebben az évben a Mohácsi Bu-
sójárás is erre a hétvégére esett, így jó 
ötletnek tűnt, hogy mi is télbúcsúztató, 
tavaszköszöntő busóálarcot készítsünk. 

Reméljük mindazok, akik velünk töltöt-
ték ezt a szombat délelőttöt, tartalmasan 
szórakoztak és feltöltődtek egy kis „nép-
hagyománnyal”. 

Gelencsér Tünde

Farsangi családi táncház
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Örömmel böngészem az 
ecseri dartsos híreket. 
Sportot kedvelő ember 
lévén szeretek értesül-
ni az eredményekről, 
a sikerekről, amelyek 
némiképpen mindig túl-
mutatnak önmagukon. Főleg egy ilyen kis 
falu esetében, mint Ecser. 

„Ha elveszítitek a kapcsolatot a gyökere-
itekkel, úgy érzitek, hogy az egész világgal 
elveszítitek a kapcsolatot” – mondja Paulo 
Coelho brazil író. 

Az ecseri dartsosok nem vesztették el a 
kapcsolatukat a világgal. Éppen hogy a nem 
oly régóta eresztett gyökerek révén találtak 
rá a dartsosok nagyszerű világára, amely új 
kapukat nyitott a település e sport iránt ér-
deklődő lakóinak, hogy valami újat ismer-
jenek meg, ami által ők is többek lehetnek. 
Hiába élnek Budapest szomszédságában, 
ahol – hogy mondani szokták – minden van, 
mégis jobb, kényelmesebb dolog valamit a 
házkaputól néhány saroknyira gyakorolni, a 
jobbaknak magas szinten űzni, mint órákat 
utazni érte.

Azért is szeretem az ecseri dartsos híre-
ket, mert tudom, hogy 2008 óta Szatmári 
Zsuzsanna vezetésével néhány elszánt fi -
atal – lényegében a semmiből – teremtett 
kultúrát e sportágban a faluban. A kocsmai 
szórakozás szintjéről a minőségi sport szfé-
rájába emelve föl a célba dobást. A cél nem 
is lehetett más, mint a sport mellett a helyi 
közösségi élet fellendítése, közös progra-
mok szervezése. 

Az meg különösen kedves a szívemnek, 
hogy a dartsozást a vecsésiek segítségével 
gyökereztették meg Ecseren, Massza Sándor 
segítségével. Vecsés nemcsak választókerü-
letem központja, de civil életemnek, ifjúko-
romnak is meghatározó élményei kötnek a 
településhez. Ha azt olvasom, hogy Vecser 
Kupa, ami Vecsés és Ecser nevének összeol-
vasztásából jön ki, akkor nekem az azt jelen-
ti, hogy a két település lakói még több szállal 
kötődnek egymáshoz, ami jó dolog. Hiszen 
– ahogy Szlahó Csaba, Vecsés polgármestere 
fogalmazott egy közös dartsozás alkalmával 
– a szomszéd településeknek jó együttműkö-
désben kell lenniük egymással, ami Ecser és 
Vecsés esetében példásan megvalósul.

Mennél szorosabbak a települések közötti 
kapcsolatok, annál jobb az ott élők életmi-
nősége, annál nagyobb az esély a közös si-
kerekre, a települések gyorsabb fejlődésére.

Dr. Szűcs Lajos
országgyűlési képviselő 

Dartsvilág 
A magyar Országgyűlés 2015-től minden 
év március 16-át a magyar zászló és címer 
napjává tette. E két jelkép eddig is kiemelt 
helyet foglalt el a nemzeti szimbólumok 
között.

Ki ne emlékezne rá, hogy gyermekko-
runkban milyen nagy örömmel skandáltuk 
ezt a rövid rigmust: „Piros, fehér, zöld, ez 
a magyar föld”. De mit is jelentenek ezek 
a színek, és hogyan alakult ki a három 
egyenlő szélességű vízszintes sávból álló 
zászlónk? A fehér és vörös színhez a XV. 
század második felében kapcsolódott hoz-
zá a zöld, de csak az oklevelek függőpe-
csétjén és az állami iratok selyemsodrában 
találkozhatunk vele, majd a XVII. század-
ban a királyok koronázásán is megjelen-
nek a nemzeti színek. A mai értelemben 
vett trikolort a francia forradalom hatá-
sára alkották meg és iktatták törvénybe 
az 1848-as áprilisi törvények XXI. cik-
kelyében. Színei a korábbi magyar címe-
rekből származnak. (A címerek ezüstje 
a heraldika szabályai szerint a zászlókon 
mindig fehér.) A piros az erőt, a fehér a 
hűséget és a zöld a reményt szimbolizálja.

A jelenlegi címerünket 1990. július 3-án 
fogadta el a magyar Parlament, majd ezt 
szó szerint a 2012-es Alaptörvény is átvet-
te: 

„Hegyes talpú, hasított pajzs. Első me-
zeje vörössel és ezüsttel hétszer vágott. 
Második, vörös mezejében zöld hármas 
halomnak arany koronás kiemelkedő kö-
zépső részén ezüst kettős kereszt. A paj-
zson a magyar Szent Korona nyugszik.” 
(Alaptörvény (1) cikk (1) bekezdés)

A címer alapelemei a mai formájukban 

a XVI. század elején rögzültek. A kettős 
kereszt (crux gemina) Szent István apos-
toli királyságának a jelképe. A vörössel és 
ezüsttel hétszer vágott pajzsmező a XIII. 
századból ered, ettől 
kezdve az Árpád-
ház családi címere. 
A pajzsot két me-
zőre az Anjou-házi 
királyok osztották. 
A hármas halom a 
szakértők szerint 
eredetileg mindösz-
sze alátámasztásként 
szolgált a koronás 
keresztnek. A ma-
gyar címer elemeit 
a XVI. századtól így 
értelmezik:

– kettős kereszt: apostoli királyság
– hármas halom: három hegycsúcs (Tát-

ra, Mátra, Fátra)
– négy ezüst sáv: négy nagy folyó 

(Duna, Tisza, Dráva, Száva)
Úgy gondolom, hogy nagyon kevesen 

vannak ebben a kis országban, akiknek a 
lelkét ne járta volna át örömteli érzés, ami-
kor külföldről hazatérve a határnál meg-
pillantották Magyarország címerét, vagy 
akkor, amikor egy-egy világversenyen a 
magyar bajnok tiszteletére játszott Him-
nusz hangjai alatt látták a lassan felkúszó 
magyar lobogót. Ekkor érzi meg az ember, 
mit jelent a nemzethez tartozás érzése, a 
közösségi tudat. Fontos, hogy a felnövek-
vő nemzedékek is a magukénak érezzék, 
hogy ezek a jelképek tartalommal is meg-
töltődjenek.                           Kiss Katalin

A magyar zászló és címer napja

A böllérfesztivál résztvevői már láthat-
ták azt a sátrat, amelyet Ecser Önkor-
mányzata vásárolt. A Tájház udvarán a 
sátor egyik felét állították fel, valójában 
a képen láthatónál kétszer akkora áll 
rendelkezésre.

Hosszú évek óta okoz gondot, hogy 
a települési rendezvényekre magas 
költséggel kell sátrat bérelni. A képvi-
selő-testület úgy döntött, hogy a nagy 
kiadásokkal járó bérleti díjak miatt vá-
sárol egy sátrat, amely feleslegessé te-
szi a bérlést és hosszú távon megoldja 
a problémát. A képviselők úgy számol-
tak, hogy a vételár már néhány rendez-

vény után megtérül. Ezen felül a sátor 
bérbe adásával bevételre is szert lehet 
tenni.

A vételi költségek egy részét a Ma-
gyar Állam fi nanszírozta a közműve-
lődési érdekeltségnövelő keretből, míg 
másik részét a Nagyközségi Önkor-
mányzat állta.

A sátor nem új, de – több ajánlat vizs-
gálata és megtekintése után – megfele-
lően stabil felépítésénél, méreténél fog-
va alkalmas a helyi igények ellátására.

A kezelését az Ecseri Kommunális 
Szolgáltató Kft. látja el. (A rendez-
vénysátorról készült fotó a 12. oldalon)

Rendezvénysátort 
vásárolt az önkormányzat

Cserfa_2015_március_03.indd   5 2015.03.10.   13:13:53



6 Cserfal 2015. március 13. Rendezvények

IDŐPONT ESEMÉNY HELYSZÍN SZERVEZŐ
MÁRCIUS
16. Kiszenap II. sz. Óvoda II. sz. Óvoda
21-22. Környezetvédelmi napok Horgásztó Horgászegyesület
22. József napi mesék Tájház Zöldkoszorú Hagyományőrző 

Kör
25. Mesesarok Művelődési Ház Művelődési Ház
25. Húsvéti kézműves foglalkozás szülőknek I. sz. Óvoda I. sz. Óvoda
26. Tojáskeresés I. sz. Óvoda I. sz. Óvoda

28. Húsvéti családi készülődés Művelődési Ház Művelődési Ház
29. Környezetvédelmi nap Horgásztó Horgászegyesület

IDŐPONT ESEMÉNY HELYSZÍN SZERVEZŐ
ÁPRILIS
2-7. Tavaszi szünet (első tanítási nap: április 13) Laky Ilonka Ált. Isk. Laky Ilonka Ált. Isk.
3. Nagypénteki patakparti mosdás Patakpart Zöldkoszorú Hagyományőrző 

Kör
11. Darts verseny Művelődési Ház EKSE-Darts
11-12. Környezetvédelmi napok Horgásztó Horgászegyesület
18. Jótékonysági est Művelődési Ház Gyömrői Árvácskák
18. Környezetvédelmi napok Horgásztó Horgászegyesület
22. Föld Napja Laky Ilonka Ált. Isk. Laky Ilonka Ált. Isk.
22. Föld Napja I. sz. Óvoda I. sz. Óvoda
25. Családi Nap I. sz. Óvoda I. sz. Óvoda
26. Évadnyitó horgászverseny Horgásztó Horgászegyesület
28-30. Nyílt tanítási napok Laky Ilonka Ált. Isk. Laky Ilonka Ált. Isk.
29. Táncszínház Művelődési Ház Művelődési Ház
30. Anyák napja I. sz. Óvoda I. sz. Óvoda

IDŐPONT ESEMÉNY HELYSZÍN SZERVEZŐ
MÁJUS
2. Nő- és anyák napi bál Művelődési Ház Nyugdíjas Klub
4-7. Anyák napja + évzáró II. sz. Óvoda II. sz. Óvoda
4-8. Anyák napja Laky Ilonka Ált. Isk. Laky Ilonka Ált. Isk.
9. Jótékonysági bál Laky Ilonka Ált. Isk. Laky Ilonka Ált. Isk.
9. Anyák Napja Közösen Ecserért Egyesület
15-16. Majális Sportpálya
18-19. Papírgyűjtés Laky Ilonka Ált. Isk.
20-21. Évzáró I. sz. Óvoda I. sz. Óvoda
22. Mozinap Művelődési Ház Művelődési Ház
23. v. 24. Faültetés EKSZE
26-29. Szülői értekezletek Laky Ilonka Ált. Isk. Laky Ilonka Ált. Isk.
29. Gyereknap I. sz. Óvoda I. sz. Óvoda
29. Gyereknap Tájház II. sz. Óvoda

30. Családi nap Tájház v. Sportpálya Ecseri Polgárőr Egyesület

Ecseri eseménynaptár – 2015
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IDŐPONT ESEMÉNY HELYSZÍN SZERVEZŐ
JÚNIUS
1-5. Erdei Iskola, osztálykirándulások Laky Ilonka Ált. Iskola Laky Ilonka Ált. Iskola

7. Úrnapja, körmenet, virágszőnyeg Templom, Széchenyi
utca

Egyházközség/ Szlovák Ki-
sebbségi ÖK/ Zöldkoszorú HK

12. Ballagás Laky Ilonka Ált. Isk. Laky Ilonka Ált. Isk.
14. Búcsú Széchenyi utca Polgármesteri Hivatal
16. Tanévzáró Laky Ilonka Ált. Iskola Laky Ilonka Ált. Iskola
20. Múzeumok éjszakája Tájház Műv.Ház - Hagyományőrzők
26-02. Tábor Káptalanfüred Laky Ilonka Ált. Isk.
27. Éjszakai horgászverseny Horgásztó Horgászegyesület

IDŐPONT ESEMÉNY HELYSZÍN SZERVEZŐ
SZEPTEMBER
1. Első tanítási nap Laky Ilonka Ált. Iskola Laky Ilonka Ált. Iskola

4. Véradás Művelődési Ház
12. Lovas háziverseny Lovarda Varázs Lovas Sport Egyesület
16. Zenés előadás I. sz. Óvoda I. sz. Óvoda
19-20. Darts versenyek Művelődési Ház EKSE-Darts
22-23. Őszi papírgyűjtés Laky Ilonka Ált. Iskola Laky Ilonka Ált. Isk.
24. Kirándulás I. sz. Óvoda I. sz. Óvoda
26. Sportnap Sportpálya Sportegyesület-Műv. Ház
26. Férfi nap Művelődési ház Nyugdíjas Klub
26. Lecsófesztivál Közösen Ecserért Egyesület

29. Mihály nap I. sz. Óvoda I. sz. Óvoda
29. Mihály nap II. sz. Óvoda II. sz. Óvoda
30. Népmese napja Művelődési Ház Laky Ilonka Ált.Iskola - Művház

IDŐPONT ESEMÉNY HELYSZÍN SZERVEZŐ
JÚLIUS
18. Lakodalmas Darts Művelődési Ház EKSE-Darts

AUGUSZTUS
20. Nemzeti Ünnep - Nagyközségi rendezvény Művelődési Ház Művelődési Ház
30. Jármai J. emlékverseny Horgásztó Horgászegyesület
31. Tanévnyitó ünnepély Laky Ilonka Ált. Isk. Laky Ilonka Ált. Isk.

IDŐPONT ESEMÉNY HELYSZÍN SZERVEZŐ
OKTÓBER
5. Idősek napi rendezvény Művelődési Ház Polg. Hiv. - Művelődési Ház

7. Mesesarok - gyerekszínházi előadás Művelődési Ház Művelődési Ház
10. Szüreti bál Zöldkoszorú - Műv. Ház
16. Szüreti bál Laky Ilonka Ált. Isk. Laky Ilonka Ált. Isk.
17. Családi nap I. sz. Óvoda I. sz. Óvoda
22. Nemzeti Ünnep - Nagyközségi rendezvény Művelődési Ház Laky Ilonka Ált.Iskola-Művház
31. Évzáró horgászverseny Horgásztó Horgászegyesület
31. Vecser Kupa - Darts verseny Művelődési Ház EKSE-Darts
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IDŐPONT ESEMÉNY HELYSZÍN SZERVEZŐ
NOVEMBER
1. Temetői áhitat Temető Egyházközség/Szlovák Kisebbségi ÖK

7. Tök jó Márton nap Művelődési Ház Művelődési Ház
11. Márton nap I. sz. Óvoda I. sz. Óvoda
11. Márton nap II. sz. Óvoda II. sz. Óvoda
14. Színházi előadás Művelődési Ház Művelődési Ház
17. Bábelőadás I. sz. Óvoda I. sz. Óvoda
18. Nemzetek napja (projekt nap) Laky Ilonka Ált. Isk. Laky Ilonka Ált. Isk.
26. Adventi kézműves foglalkozás I. sz. Óvoda I. sz. Óvoda
27. Adventi koszorúkészítés és mézeskalács sütés Művelődési Ház Művelődési Ház
28. Erzsébet-Katalin bál Művelődési Ház Nyugdíjas Klub

IDŐPONT ESEMÉNY HELYSZÍN SZERVEZŐ
DECEMBER
3. Mikulás műsor I. sz. Óvoda I. sz. Óvoda

4. Mikulás műsor Laky Ilonka Ált. Isk. Laky Ilonka Ált. Isk.
4. Mikulás műsor II. sz. Óvoda II. sz. Óvoda
5. Mikulás műsor Művelődési Ház Művelődési Ház
6. Mikulás Ecser Polgárőrség
11. Luca napi vásár Laky Ilonka Ált. Isk. Laky Ilonka Ált. Isk.
11. Luca napi vásár II. sz. Óvoda II. sz. Óvoda
13. Luca napi évzáró Művelődési Ház Szlovák ÖK
13. Adventi koncert Közösen Ecserért Egyesület
15. Karácsony I. sz. Óvoda I. sz. Óvoda
18. Karácsony II. sz. Óvoda II. sz. Óvoda
18. Karácsony Laky Ilonka Ált. Isk. Laky Ilonka Ált. Isk.
19. Mindenki karácsonya Művelődési Ház Művelődési Ház
21. Idősek karácsonya Művelődési Ház Önkormányzat
24. Pásztorjáték Templom Egyházközség
31. Év végi hálaadás Templom Egyházközség

Az internet veszélyeiről az ecseri iskolában
Élvezetes előadást tartott az internet veszé-
lyeiről Ulicza Balázs rendőr törzsőrmester, 
Ecser körzeti megbízottja a Laky Ilonka 
Általános iskolában február 10-én. Az elő-
adó az internet használattal kapcsolatos 
előnyökre, veszélyekre, az adathalászat és 
internetes csalások megelőzésének lehető-
ségeire fi gyelmeztette hallgatóit. Ezeken 
túlmenően felhívta a szülők fi gyelmét a kö-
zösségi oldalon önként közzétett adatokkal 
való visszaélés veszélyeire, a fi atalok inter-
net használatának szükség szerinti kontroll 
alatt tartásának fontosságára. 

Előadása a Pest Megyei Rendőr-főkapi-
tányság Bűnmegelőzési Osztály nagyszerű 
tájékoztató anyagára épült. 

A dokumentum rámutat, az internet nagy-
szerű eszköz, de veszélyeket is rejt. A gyer-
mekek és a fi atalkorúak védelme az internet 
káros tartalmaival szemben egyre fonto-
sabb kérdés napjainkban. A tisztességes 
weboldalak mellett találkozhatunk olyan 
oldalakkal, amelyek megtévesztő, hamis 
információkat vagy az egészséges erkölcsi 
és szellemi fejlődésre káros tartalmakat, így 
pornográf és erőszakos tartalmú informáci-

ókat közölhetnek.
Az internet számos veszélyt rejt a gyer-

mekekre nézve, hiszen ők még képtelenek 
helyesen szűrni és értékelni a kapott in-
formációt, megkülönböztetni az értékeset 
az értéktelentől. Képzeljük el az internetet 
úgy, mint egy hatalmas labirintust, aminek 
nincs kijárata, bármerre elindulhatunk, mert 
folyton változik, bővül. Minden ajtó mögött 
van valami, de hogy mi, azt csak akkor tud-
juk meg, ha már kinyitottuk. És képzeljük 
el, hogy ebbe a labirintusba egy gyereket 
engedünk be, egyedül.

* A rendezők fenntartják a változtatás lehetőségét.  A naprakjész eseménysor a Rábai Miklós Művelődési Ház programfüzetében, az intézmény 
plakátjain és az ecser.hu honlapon található meg.
Mint látják, néhány helyen ütközés is található, mert sajnos van olyan egyesület, amely az előzetes egyeztetésen nem jelent 
meg, rászervezett az önkormányzati és más egyesületek rendezvényeire. Bízunk benne, hogy ez nem fogja befolyásolni az 
érdeklődők számát!   
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Ajánlás szülőknek:
Készítse fel gyermekét az inter-

net helyes használatára, az internet 
világára!

A szülő irányítsa a gyermek internetes 
tartalmakkal kapcsolatos érdeklődését!

A szülő mindig legyen érdeklődő akkor, 
ha a gyermek valamilyen általa felfedezett 
netes újdonságról számol be, vagy éppen 
valami olyanról, amely számára nem tetsző!

Alkalmazzon szűrőprogramokat a biz-
tonságosabb internetezés érdekében! Ezek 
segítségével megválogathatja a gyermeke 
számára elérhető oldalakat, megelőzheti a 
pedofi l jellegű zaklatásokat, valamint azt, 
hogy gyermeke erőszakos tartalmakra buk-
kanjon a világhálón!

Szakítson időt a közös szörfözésre, így 
gyermekét hozzászoktathatja ahhoz, hogy 
az internetezés lehet közös program is!

Amennyiben tudomására jut, hogy gyer-
mekét bármilyen formában zaklatják az 
interneten keresztül, azonnal forduljon a 
rendőrséghez!

Ajánlás a gyermekeknek:
- Világháló = mindenkihez eljut, amit oda 

egyszer feltöltünk!
- Vigyázz milyen képeket raksz fel a kö-

zösségi oldalakra, vigyázz miket posztolsz 
ki!

Minél személytelenebb elérhetőséget adj 
meg!

Soha ne add meg a lakcímedet, telefon-
számodat senkinek az interneten keresztül!

Mindig más regisztrációs nevet és jelszót 
használj!

Soha ne jelöld be a jelszó megjegyzése 
részt!

Ne használd a nevedet regisztrációs név-
ként!

Letöltések alkalmával fi gyelj, hogy csak 
azokat a tartalmakat töltsd le, ami nem ti-
los, mert az illegális tartalom letöltését a 
törvény bünteti!

Internet kávézóban vagy wifi  pontról ne 
intézz személyes ügyeket!

Ne hagyd őrizetlenül a számítógépet és 
ne maradj bejelentkezve, amikor nyilvános 
helyen chatelsz, vagy belépsz a közösségi 
oldaladra!

Találkozót, randevút ne beszélj meg! Ha 
mégis, akkor el kell mondanod a szüleidnek 
és fontos, hogy valaki elkísérjen!

Képeket (főleg erotikus tartalmúakat) 
soha senkinek ne küldj át, mert bárki bár-
mikor visszaélhet vele, akár zsarolhatnak is, 
illetve zaklathatnak miatta!

A 8 leggyakoribb hiba, amivel az interne-
tező gyerekek veszélybe sodorják magukat:

Közzéteszik saját maguk vagy mások 

személyes adatait.
Felelőtlenül megosztják jelszavaikat.
Túlzott fi gyelmet kiváltó képeket közöl-

nek magukról és másokról.
Illegális tartalmakat töltenek fel/le.
Azt hiszik, hogy tevékenységük anonim 

az interneten.
Levélszemetet nyitnak meg.
Valótlan információkat továbbítanak 

anélkül, hogy meggyőződnének azok hite-
lességéről és aktualitásáról.

Felelőtlenül kattintanak bármilyen linkre 
anélkül, hogy tudnák, biztonságos oldalra 
vezet-e.

Cyberbullying= internetes zaklatás
A gyerekek sokszor nem érzik az online 

világ veszélyeit, nincsenek tisztában a hatá-
saival, nem ismerik a mobil-, online eszkö-
zök erejét. Ugyanakkor a fi atalok számára 
az internet, a mobiltelefonok és számítógé-
pek világa fontos és mindennapos dolog. 
Fenyegetés, zsarolás, cikizés, kiközösítés, 
megszégyenítés, illetéktelen képek, lejára-
tó mobilfelvételek, rosszindulatú megjegy-
zések, álprofi l és még sok más fenyegeti a 
gyerekeket a világhálón. Ahhoz, hogy meg-
védhessük gyermekeinket az internetes zak-

latóktól, lépést kell tartanunk a technika fej-
lődésével. Próbáljuk meg nyomon követni 
gyermekünk társadalmi életét a közösségi 
oldalakon! Erre jó lehetőséget ad, ha a szülő 
is be van jelölve ismerősként.

Amennyiben úgy látjuk, hogy gyerme-
künket nyomasztja valami, visszahúzódó 
lesz, feszültnek, idegesnek tűnik internete-
zés vagy mobilozás után, esetleg romlik a 
tanulmányi eredménye, akkor nézzünk ala-
posabban utána annak, mit csinál a neten. 
Ha kiderül, hogy cyberbullying áldozata 
lehet, akkor mentsük el a bizonyítékokat és 
jelentsük be a dolgot. Ha a cyberbullying je-
lensége az általános és középiskolások éle-
tében a legjellemzőbb. Ha a gyerek iskola-
társai felől érkezik támadás, az események 
dokumentálása után jelezni kell a problémát 
a pedagógusok és a szülők felé. Értesíthet-
jük a weboldal üzemeltetőjét és a www.biz-
tonsagosinternet.hu portált, súlyos esetben a 
rendőrséget. 

Akik káros, veszélyes tartalmakkal talál-
koznak az interneten és nem tudják, hogy 
mitévők legyenek, tanácsadást kaphatnak 
a Kék Vonal holnapján vagy a 116-111-es 
ingyenes számon.

Ulicza Balázs körzeti megbízott előadását tartja az internet gyermekek számára 
meglévő különleges veszélyeiről. Az iskolások nagyon élvezték a hallottakat.
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Köszönetet mondunk mindazoknak, akik 
NAGY SÁNDORNÉ  temetésén részt vettek, 

sírjára virágot, koszorút helyeztek el.
A gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik 
KÖVESDI JÓZSEF temetésén részt vettek, 

sírjára virágot, koszorút helyeztek el.
Az Óvári család

Mosó- és mosogatógép, hűtőgép, boyler, mikro, porszívó javí-
tását vállalom. Klíma telepítése és karbantartása.) 06-20-935-
1207.

Az Ecseri Polgárőr Egyesület 2015. feb-
ruár 28-án tartotta éves közgyűlését a 
Rábai Miklós Művelődési Házban. Nagy 
Zoltán – az egyesület elnöke – nyitóbe-
szédében köszöntötte a megjelent pol-
gárőröket és ismertette a közgyűlés na-
pirendi pontjait, melyek között szerepelt 
a 2014. évi pénzügyi beszámoló ismerte-
tése és elfogadása, valamint a 2015. évi 
tervek bemutatása és megvitatása.

A 2014. évi beszámoló ismertetése 
során Horváth Zsolt alelnök örömmel 
tudatta polgárőr társaival, hogy a tavalyi 
évre kitűzött célokat sikerült az egyesü-
letnek teljesítenie. Ezek között említhet-
jük meg például: az Országos Polgárőr 
Szövetség által előírt formaruha beszer-
zését minden tag számára; a táblagép be-
szerzését Sigmoid manual rendszámfel-
ismerő szoftverrel, melynek segítségével 
még hatékonyabban segíthetik a polgár-
őrök a rendőrség munkáját; az egyesü-
leti gépjármű fi x fi gyelmeztető jelzéssel 
(fényhíd) történő felszerelését. 

Horváth Zsolt továbbá megemlítette, 
hogy a rendőrséggel és a közterület fel-
ügyelettel való szoros együttműködés 
megtartása és fejlesztése a jövőben is az 
egyesület egyik célja a lakosok bizton-
ságérzetének növelése érdekében.

A kitűzött célokon felül tavaly új szín-
foltként jelentek meg a polgárőrség ifjú-
sági programjai, melyekkel kapcsolatban 
pozitív visszajelzések érkeztek. Ezért a 
2015. évi célok között szerepel az ifjú-

sági és gyermekvédelmi programok fej-
lesztése, bővítése. A tavalyi évben többek 
között az alábbi programokat említhetjük 
meg: a gyalogos és kerékpáros ügyessé-
gi pályaprogramot, a különböző KRESZ 
teszteket, a kézműves foglalkozásokat. E 
programokkal a polgárőrség megjelent 
Ecser Nagyközség több rendezvényén, 
mint a Majális és a Sportnap, valamint 
budapesti és csévharaszti rendezvények-
re kapott meghívásnak is eleget tett.

Mindemellett a polgárőrök rendsze-
resen láttak és látnak el közterületi jár-
őr-szolgálatot /237 esetben 2131 óra 
időtartamban/, a község rendezvényein 
biztosítási feladatokat, melyre a jövő-
ben is számíthat Ecser lakossága. Ilyen 
rendezvények voltak például: a Majális, 
a III. Ecseri Böllérfesztivál, a Sportnap, 
az Úrnapi körmenet, a Laky Ilonka Álta-
lános Iskola rendezvényei – farsang, év-
záró, ballagás, szemétgyűjtés, Augusztus 
20., a „Halottak napi” temetői szolgálat. 

Továbbá a rendőrséggel számos közös 
szolgálatot láttak el az egyesület tagjai, 
melyek között említhetjük például a gép-
jármű felderítési feladatokat, jelzőőri 
feladatokat vagy a közösen végzett járőr-
szolgálatokat. Ezen feladatok közé tarto-
zott a Laky Ilonka Általános Iskola kör-
nyezetében lévő gyalogátkelőhelynél és 
az iskolai papírgyűjtési akció keretében 
a papírhulladék átvevőhely körzetében 
végzett tevékenység is.

A fentieket fi gyelembe véve 2015. év 

célkitűzései között található még:
az egyesület 20+5 éves évfordulója al-

kalmából családi rendezvény szervezése, 
a szolgálati gépjármű cseréje, a tagság 
bővítése, az oktatási megoldáskeresés a 
szakszerűbb és hatékonyabb intézkedé-
sek érdekében.

A beszámoló elfogadása és a tervek 
megvitatása után, rövid ünnepség kereté-
ben elismerő oklevelek átadására került 
sor az elnökség (Nagy Zoltán elnök, Hor-
váth Zsolt alelnök, Kanyikné Szilágyi 
Etelka titkár) részéről, a 2014-ben a pol-
gárőr szolgálatban végzett kiemelkedő 
tevékenységéért Kiss-Kovács Marianná-
nak, Varga Zsoltnak, Horváth Istvánnak, 
aktív tevékenységéért Bóta Tamásnak, 
Aszódi Józsefnek, valamint az egyesüle-
ti munkában való aktív részvételért Nagy 
Sándornak és Cseh Lászlónak.

Az egyesület ezúton is szeretné meg-
köszönni a lakosság, az önkormányzat 
és a helyi vállalkozók, vállalkozások 
támogatását és bizalmát, és igyekszik a 
jövőben is fenntartani és még szorosabbá 
fűzni a lakosság és a polgárőrség kapcso-
latát!

Kiss-Kovács Marianna
polgárőr

Ecseri Polgárőr Egyesület
2233 Ecser, Széchenyi u. 1.

18670330-1-13
Elérhetőség

Ügyelet: +36 (30) 621-3852
Email: polgarorseg.ecser@gmail.com

Húsz éve Ecser közbiztonságának szolgálatában!

Elektromos háztartási gépek, szivattyúk, villanyboj-
lerek, benzinmotoros fűnyírók, láncfűrészek, 
(láncélezés), kerti kapák javítása. Lézernyomtató 

kazetták töltése, cseréje. Föld-
vári Tibor, Ecser, Steinmetz u. 
2/a. T: 06-20-9467-302.

Tisztelt ecseri lakosok! Díjmentesen elszállítom rossz, hasz-
nálaton kívüli háztartási gépeit (porszívó, hűtő). Elektronikai 
és műszaki cikkeit.. Hívjopn bizalommal. Ecseri lakos vagyok. 
Bánfalvi László: 06-20-473-4542 
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A Cserfa következő, 2015. 4. 
száma április 11-én jelenik meg. 
Nyomdába adás: április 8.  Lap-
zárta: március 31.

Lélekgondozó

Sokan vannak, akik kezdetben minden 
reményüket Jézusba vetik, aztán a bekö-
vetkező események hatása alatt csalód-
nak. Mi az oka?

Úgy vélték, hogy Krisztusnak mindig 
és minden körülmények között biztosí-
tania kell számukra a reményt, békét, és 
ebből semmi sem valósul meg. Az ese-
mények egészen másként alakulnak… 
Ilyenkor a hamis Krisztusképükben csa-
lódnak. 

A két tanítványhoz egy titokzatos utas 
csatlakozik. Szóba elegyedik velük. Ér-
deklődik a szomorúságuk felől. Nem 
ismerik fel. „Szemük el volt takarva.” 
Legyünk őszinték: beletemetkezünk sa-
ját fájdalmunkba. Vakká válunk mindaz 
iránt, ami rajtunk kívül történik. Velük is 
ez történt. „Ó ti balgák, milyen nehezen 
tudjátok elhinni, amit a próféták megjö-
vendöltek.” (Lk. 24, 25.) Az emberi szív 
nehézkes arra, hogy az isteni kinyilatkoz-
tatás lényegi mondanivalóját elevenen 
megélje.

A bennünk lakó Lélek segít. Hogy foly-
tatódik tovább? A titokzatos idegen nem 
fedi fel magát, nem mutogatja a sebeit, 
hanem kifejti az írásokat, amelyek róla 
szóltak: „Mózesen kezdve az összes pró-
fétáknál magyarázta nekik, ami az írások-
ban róla szólt.” (Lk. 24, 27.)

Mit művelt bennük a Lélek? „Lángolt 
a szívünk – mondták – amikor beszélt az 
úton és kifejtette az írásokat”. 

Ezekben az írásokban, Isten népének 
történetében felcsillan Isten gondviselő 
jelenléte és a próféták egyre világosab-
ban elmondják a Messiás, a Megváltó 
szerepét. El fog jönni, hogy végérvénye-
sen megalapítsa a szeretet és béke orszá-
gát. „Megvetett volt, utolsó az emberek 
között, a fájdalmak férfi ja, aki tudta, mi 
a szenvedés. Olyan, aki elől iszonyattal 
eltakarjuk arcunkat”. Kit bizony nem 

becsültünk sokra… és az Úr mégis az Ő 
vállára rakta mindnyájunk gonoszságát”. 
(Iz. 53, 3 – 6. ) „Vajon nem ezeket kellett 
elszenvednie a Messiásnak, hogy beme-
hessen dicsőségébe?” ( Lk. 24, 26.) 

A két tanítványban lassan kialakul: ta-
lán mégsem olyan reménytelen a helyze-
tük. Amik megtörténtek, azok a dolgok 
rendje és módja szerint mentek végbe az 
Atya akarata szerint. A Názáreti Jézusba 
vetett hitük és reményük és szeretetük 
kezd újjáéledni. Most kezd kinyílni ben-
nük a zárt világ, mely a földi gondolko-
dásnak megfelel. Ez taszította őket a két-
ségbeesés reménytelenségébe. 

S Krisztus, hogy véglegesítse bennük 
az átalakulást, Szentáldozásban részesíti 
őket. „Megtöri a kenyeret”. 

1. Ki kell lépnünk az emberi gondolko-
dásmódunkból. 

2. El kell fogadnunk az Atya örök ter-
vét és akaratát. 

3. Hagyjuk magunkat, hogy Ő újra-
élesszen… Tápláljon az Ige és a Kenyér 
által. Mindkettőben Ő maga a teljes való-
ságában van jelen. A Lélek segít benne. 

Egy este, miközben a mama a vacso-
rát készítette, az egyik „csemetéje” egy 
cédulát nyújtott át neki: virágágyás ki-
gyomlálása 500 Ft, a tej elhozatala 100 Ft, 
vigyáztam 3-szor a húgomra 1500 Ft, a 
szemetet minden nap kivittem 700 Ft stb.  

A mama megfordította a cédulát s eze-
ket írta: kilenc hónapig hordtalak a szí-
vem alatt 0 Ft, sok mindenre megtanítot-
talak 0 Ft, az ágyad felett virrasztottam, 
amikor beteg voltál 0 Ft stb.

Jézus ezt tette velünk. S ezért állok 
értetlenül némely szülő gondolkodása 
előtt. Ingyen kapta ajándékba a gyerme-
két, gyermekeit, az életet a Teremtő adja. 
Nem kellene mindennap megköszönni?

Barotai Endre
plébános

Különleges történet (Lk. 24, 12 -33.)

A hagyomány szerint az ecseri Szerelem-
patak vize nagypénteken mágikus erővel 
rendelkezik. A tiszta víz a keresztény hit 
tanítása alapján az élet, a lelki megtisz-
tulás és a termékenység szimbóluma. 
Ebből fakadóan tulajdonítottak elődeink 
varázslatos erőt a falun keresztül folyó 
nagypénteki víznek. A néphit úgy tartot-
ta, hogy aki ezen a napon megmosdik a 
patakban, az egészséges, fi atal és szép 

marad a következő esztendőben. Ezért 
minden évben kimentek a patakhoz mo-
sakodni, hogy annak varázslatos erejében 
részesülhessenek. 

Az idén április 3-án, nagypéntek dél-
után 17 órakor követjük elődeink hagyo-
mányait és mosdunk meg a Szerelem-pa-
takban (Széchenyi u.). 

Az eseményre szeretettel várunk min-
denkit.

Nagypénteki mosdás a Szerelem-patakban 
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Ecseri vezetők - Barta Zoltán jegyző, Gál Zsolt polgármester és Urr Attila vezető-tanácsos – is részt vettek a XVII. 
kerület településfejlesztési koncepciója és Integrált Településfejlesztési Stratégiája egyeztetési fórumán. Felvételün-

kön Bolberitz Henrik, a XVII. kerület főépítésze tartja tájékoztatóját.  

Ecser rendezvénysátora. (Cikk az 5. oldalon)

Március 3-án a szerb SMATSA vállalat képünkön látható gépe 
végezte a navigációs berendezések hitelesítését a repülőtér kör-

zetében, Ecser felett repülve is

Tömegek a tavaly februári darts 
rendezvényen. Dr. Szűcs Lajos  

országgyűlési képviselő írása a sportág-
ról az 5. oldalon 
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