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Képviselő-testületi ülések
Az ecseri képviselő-testület november 11én rendes ülést tartott.
A képviselő-testület az 1. számú óvoda
pályázatát díjazta a Szép kert, tiszta környezet vetélkedőben. Az elismerést Gál
Zsolt polgármester nyújtotta át Petneházi
Tamásné óvodavezetőnek.
A képviselők úgy határoztak, hogy nem
változtatnak a Laky Ilonka Általános Iskola felvételi körzetével kapcsolatos véleményükön. Az ecseri Laky Ilonka Általános Iskola felvételi körzete 2016/2017.
tanévre Ecser közigazgatási területe.
A grémium támogatja a Laky Ilonka
Általános Iskola bővítésére készült tervben megjelölt elképzelést azzal a jelzéssel,
hogy a fiúmosdó szellőzését meg kell oldani, valamint a tűzfalak melletti folyosót
természetes világítással kell ellátni.
A képviselők egyetértettek a 1. és 2.
óvoda előterjesztés szerinti házirendjével,
s jóváhagyták az intézmények alapító okiratának módosítását.
A grémium elfogadta a Rábai Miklós
Művelődési Ház 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót.
A képviselő-testület elfogadta a 2015.
III. negyedévi pénzügyi tájékoztatót.
A képviselők rendeletet alkottak a forgalomcsillapító küszöb (fekvőrendőr)
létesítésének feltételeiről. Ilyen eszköz
kivitelezésére csak akkor kerülhet sor, ha
annak teljes költségét a kezdeményezők
magukra vállalják és az összeget a munkálatok megkezdése előtt teljes egészében
megfizetik az önkormányzatnak. Szükséges továbbá, hogy az érintett közterület ingatlantulajdonosainak több, mint
60%-a támogassa a kezdeményezést, il-

Munkában a képviselő-testület november 11-én
letve a tervezett létesítmény mellett 25-25
méteres körzetben lakók valamennyien
hozzájáruljanak a létesítéshez. A képviselő-testület településképi és közlekedésbiztonsági szempontból az alább felsorolt
közutakon, közterületeken sebességcsökkentő küszöb létesítését nem engedélyezi,
arra kezdeményezés nem nyújtható be:
Hunyadi utca, Szent István utca, Fuvaros
utca, Bekötő dűlő.
A képviselő-testület Pest megye társadalmi-gazdasági fejlődése érdekében
támogatja Pest megye önálló NUTS 2-es
régióvá válását. Felkéri a polgármestert,
hogy a határozatot továbbítsa Pest Megye
Önkormányzata részére.
Virágcsokorral és könyvjutalommal fejezte ki elismerését Ecser önkormányzata

Petneházi Tamásné átveszi az elismerést Gál Zsolt polgármestertől

a település idén végzett első diplomásainak. Dr. Varga Réka és ifj. Szilágyi Károly
a testületi ülésen vette át az elismerést.
Gál Zsolt Polgármester elmondta, Sajcz
Vivien is idén szerzett diplomát, de sajnos
nem tudott jelen lenni a testületi-ülésen,
mert annak időpontjában is dolgozott.
(Az elsődiplomásokkal a Cserfa januári
számában közlünk beszélgetést – a szerk.)
A képviselők ellenszavazat nélkül hozzájárulásukat adták az önkormányzat
esélyegyenlőségi terve elkészítéséhez.
A képviselő-testület november 27-én
rendkívüli ülést tartott.
A képviselők Magyarország Alaptörvényében rögzített felhatalmazása alapján, a helyi közszolgáltatások biztosítása
érdekében módosították a telekadó mértékét. A telekadó 2016. január1-től az I.
körzetben 40 forint/m2, a II-es körzetben
10 forint/m2, a III-as körzetben 40 forint/
m2. A fizetendő éves adóból (alapadóból)
75 %-os kedvezményre jogosult a külterületi ingatlana után az az adóalany, aki
a helyi adókról szóló törvény (Htv.) 52.
§ 26. pontjában meghatározott vállalkozónak nem minősül, illetve a vállalkozónak (a Htv.52.§. 26. pontja) minősülő
adóalany az (1) bekezdésben foglalt adókedvezményre a Htv. tilalma miatt nem
jogosult.
A képviselők ellenszavazat nélkül módosították az iparűzési adóról szóló helyi
rendeletet is. Ennek értelmében az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke a Htv.-ben
meghatározott adóalap 2 %-a.
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Polgármesteri köszöntő
Ünnepi gondolataim előtt engedjék meg,
hogy néhány mondatban az önkormányzat
szemszögéből összefoglaljam az elmúlt egy
évet és a következő évi terveinkből is megosszak néhányat.
A 2015-ös esztendő is nehéz évnek indult,
a folyamatosan szűkülő költségvetés ellenére is el kellett látni a feladatainkat. A kötelező feladatok mellett jöttek a problémák is.
Egy régi üzemeltetési hiba miatt kilyukadt
radiátor eláztatta az iskola egyik szárnyát,
ezzel indult az első munkanapunk. A biztosító által kifizetett pénzből felújítottuk az
épületrészt, mára nyoma sem maradt a beázásnak. A sort folytatta az ónos eső, ami
országszerte óriási károkat okozott, nekünk
is adott éppen elég feladatot egy autóra dőlt
fa és több leszakadt ág. Aztán jött a belvíz,
amely két épületet közvetlenül veszélyeztetett. Mivel ez magántulajdonon keletkezett,
ezért az elvezetést is magántulajdonon keresztül kellett a Magyar Közút Zrt. árkába
vezetni. A katasztrófavédelem csak hosszas
győzködés után volt hajlandó közreműködni és elfogadni, hogy az önkormányzat
segíthessen. Ezzel sikerült megoldani a lakóházak védelmét a belvízzel szemben. Ezt
a védekezést ezután évről évre figyelemmel
kell kísérni. Aztán jött a tavaszi, nyári nagy
esőzés, nem egyszer, hanem egymás után
több alkalommal volt özönvízszerű eső és
jégeső is, ami elöntött házakat, kimosott útpadkákat és sok autóban tett kárt.
Nem csak rossz dolgok történtek 2015ben. Több jubileumot ünnepeltünk ebben az
évben. A település számára legfontosabb a
700. évforduló, ennek örömére nagyszabású
majálist rendeztünk, talán Ecseren még ekkora érdeklődés rendezvényen nem is volt.
Meg kell említeni a szlovák lakosság betelepítésének 300. és a polgárőrség megalakulásának 20. évfordulóját, de nagyon fontos
évfordulót ünnepelt a néptánccsoport is, az
ő fennállásuknak a 70. éve volt a 2015-ös
esztendő. Az útépítésről és a szoboravatóról
már beszámoltam, december elején a sétány
átadása is megtörtént. Az iskola ”kényszer”

Munkarendváltozás
Az ünnep közeledtével változik a munkarend az Ecseri Polgármesteri Hivatalban
is. December 12. munkanap. Pénteki nyitva tartással 07.30.-12.00. ügyfélfogadás
van. December 24. pihenőnap.
Az Ecseri Polgármesteri Hivatal 2015. december 31-én – a képviselő-testület döntésétől függően – várhatóan zárva tart.

felújítása is befejeződött, a művelődési házban pedig a festést követően a lámpatestek
cseréjét is elvégeztük (itt még vizsgáljuk,
hogy az igen magas költségű, 2010-ben átadott épületben a lámpatestek elégését a
hibás tervezés vagy a rossz kivitelezés okozta-e). Nagy örömünkre szolgált, hogy a „valódi” civil kezdeményezések és az összefogás
igénye erősödik a településünkön. Nemcsak
hangzatos szavakkal és képmutatással, hanem valódi cselekedettel is. Ismét sok egyesület (egy egyesület kivételével mindenki
képviselve volt) és magánszemély eljött a
szemétszedési akciónkra, a faültetést is sikerült folytatni, köszönet érte Császár Zoltánnak (EKSE). Meg kell említenem, hogy
két új egyesület is létrejött ebben az évben,
illetve most kezdte meg a tényleges tevékenységét. Az önkormányzat sok olyan tevékenységet is kénytelen elvégezni, ami nem
az ő feladata lenne, pl. a Szerelem-patak takarítása, az állomás épületének karbantartása (idén „csak” kétszer kellett rongálás miatt
beavatkozni), és sorolhatnám még. Az EKO
Kft. folyamatosan végzi az egyre bővülő feladatok ellátását. Vannak időszakok, amikor
ezek feltorlódnak. Szerencsére ebben is kaptunk segítséget, hiszen egy maroknyi csapat
megelégelte az önkormányzat végeláthatatlan szapulását és összefogva elkezdtek a település szépítéséért tevékenykedni. Így indult
a buszmegállók felújítása projekt. Természetesen ebben mi is partnerek voltunk, az EKO
Kft. is részt vett három megszépítésében, illetve a kimaradt buszmegállókat felújította.
Ebből az összefogásból továbblépve Szentesi
Péter felajánlott facsemetéket és egyéb növényeket, amelyeket azóta elültettünk. Nagy
öröm, hogy ennyi tettre kész és tenni akaró
ember van a településünkön, és bízom benne, hogy az elkezdett munkájuk tovább folytatódik 2016-ban is.
Kicsit a jövőről: a régóta várt iskolabővítés már a tervek engedélyeztetésénél tart,
előreláthatólag a beruházás a jövő évben
elkészül. A Gagarin utcai lőtéren is tavaszra
kell elkészülnünk a játszóeszközök telepítésével. A II. számú Óvoda melletti telket
megvásárolja az önkormányzat, lehetőséget
teremtve ezzel a bölcsőde megvalósítására
(a választási ígértünkben szó volt családi
napközi létrehozásáról, mára ez a lehetőség
törvényileg megszűnt), ezt már jeleztem dr.
Szűcs Lajos képviselő úrnak is. Bízom benne, hogy tudunk forrást szerezni erre a feladatra. A kerékpárút tervezése elkezdődött
a XVII. kerület felé, Riz Levente polgármester úrral egyeztetve Rákoskert vasútállomás

és a Kucorgó tér a
célunk. Remélem,
megvalósulhat közös elképzelésünk.
Szintén ígértük az
orvosi rendelő felújítását, ez a polgármesteri hivatal
felújításával együtt
készülhetne el, jelenleg ezek is tervezési fázisban vannak, a szükséges forrás
állami támogatásból kerül biztosításra. Sok
feladat és ötlet fogalmazódott meg bennem
és a képviselőkben is, reméljük, minél többet
meg tudunk valósítani.
Felejtsük el a hétköznapi gondjainkat és
kicsit forduljunk a családunk felé. Karácsony az örömhír, a békesség, a megnyugvás és a szeretet ünnepe. Az Önkormányzat
mindent megtesz, hogy mindenki nyugodtan, egy szebb, élhetőbb településen lakhasson, de a határtalan szeretet és megnyugvás
csak a közvetlen hozzátartozóink körében
érhető el. A szeretet kiteljesedése is ebben
a körben válik valóra. Figyeljünk tehát egymásra, figyeljünk szeretteinkre minden nap,
de kiváltképp ezeken a napokon.
Kívánok mindenkinek szeretetteljes karácsonyi ünnepeket, sikerekben gazdag új
évet! Kívánom, hogy 2016-ban is a szeretet,
az összefogás, az együttgondolkodás jellemezze mindennapjainkat ezen a békés, nyugodt kis településen, ECSEREN!
Gál Zsolt polgármester
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Lázár János Pest megye és a Főváros szétválásáról

Kovács Zoltán kormányszóvivő és Lázár János miniszter a Kormányinfón. A településeknek nagy a felelőssége.
A Kormányinfó november 19-i tájékoztatóján Horváth K. József, a Cserfa főszerkesztője megkérdezte Lázár János
Miniszterelnökséget vezető minisztert
Pest megye esetleges önállóvá válásának
pénzügyi helyzetéről. Közöljük a kérdést
és a miniszter válaszát.
Horváth K. József: Készült-e számítás
arról, mikor járnak jobban a Pest megyei
települések. Akkor, ha önálló marad a megye vagy ha a települések a szomszédos
megyékhez kapcsolódnak?
Lázár János: Az Európai Unió forrásai tekintetében akkor, ha önálló marad a

megye. De! Számos olyan szempont van,
amelyet nem a kormánynak, hanem a településeknek kell mérlegelnie. Ha ezt a
döntést a törvényhozás majd meghozza,
akkor a felelősséget azoknak is viselni
kell, akik települési önkormányzatként
ezt a változatot támogatják. Véleményem
szerint ez a döntés nemcsak az Európai
Unió forrásairól szól. Ez nagyon komoly
döntés, amelynek komplett társadalompolitikai és gazdasági következményei vannak. A kormány ebbe a döntésbe bevonja
a települési önkormányzatokat, polgármestereket, mert nekik pontosan tudniuk

kell, mi lesz a döntés ára, következménye.
A Nemzetgazdasági Minisztérium, a Központi Statisztikai Hivatal, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a Közigazgatási és
Igazságügyi Minisztérium közösen fogja
előkészíteni a döntést, minden szükséges
információt rendelkezésre fognak bocsátani, de az önkormányzatoknak kell ebben
a kérdésben állást foglalniuk. Nem szeretném, ha 2020 után, amikor szétválasztottuk a Fővárost és Pest megyét, s mégsem
az lett belőle, amit szerettek volna az érintettek. Minden településnek magának kell
döntenie.

Élénk érdeklődés mellett tartott fogadóórát dr. Szűcs Lajos, Ecser országgyűlési képviselője december 3-án
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A védőoltás ajánlott és sokaknak ingyenes
Még nincs inﬂuenzajárvány, éppen ezért
érdemes még most élni a lehetőséggel,
s védőoltást kérni a háziorvosunktól a
betegség megelőzésére. Mint dr. Hahn
Mária, az ecseri kettes körzet háziorvosa
elmondta, a védőoltás a beadástól számítva két hét elmúltával fejti ki hatását, ezért
most még időben vagyunk. Ingyenesen
jutnak védőoltáshoz a 60 év felettiek és a
krónikus betegségben szenvedők. Jellemzően a cukor-, a vese, a tüdőbetegek. Mint
a doktornő elmondta, a következő szövegű hirdetmény fogadja a betegeket a rendelőben: „KEDVES BETEGEK! Örömmel értesítem kedves Betegeinket, hogy
megérkeztek a rendelőbe az inﬂuenza
elleni oltóanyagok. A közelgő téli időszakban kiemelten javaslom az oltást az
idősebb betegeimnek, illetve azoknak,
akik iskolás és kisgyerekek közelében
fokozottan veszélyeztetettek. Rendelési
időben mindenkit szívesen látunk az ingyenes oltásra.”
***
A legtöbben közülünk életükben legalább egyszer átestek már inﬂuenzás vagy
inﬂuenzaszerű megbetegedésen. Mindkettő kellemetlen tünetekkel járhat, de vajon
tudjuk-e, hogy mikor mivel állunk szemben?
A náthának és az inﬂuenzának sok hasonló tünete van, ráadásul mindkettőt vírusok okozzák, persze nem ugyanazok. És
a megfázás? A megfázás tulajdonképpen
nem létezik, azaz a hideg levegő vagy egy
hideg ital önmagában nem okoz megbetegedést. A „megfázás” hátterében a náthavírusok állnak. A kérdés tehát helyesen
így hangzik: nátha vagy inﬂuenza?
A nátha 1-2 nap lappangási idő után
jelentkezik, fő tünetei a hőemelkedés, orrdugulás, orrfolyás, torokfájás, tüsszögés,
esetleg fejfájás.
A „megfázást” vagy náthát több mint
200 fajta, genetikailag gyorsan változó
náthavírus okozhatja. Hiába fejleszt ki
szervezetünk a betegség során az egyikkel
szemben ellenálló képességet, a többivel
szemben védtelenek maradunk.
Az inﬂuenza egy inﬂuenza típusú RNSvírus által okozott fertőző betegség.
Az inﬂuenza 1-3 nappal a vírussal való
találkozás után hirtelen magas láz fellépésével jelentkezik, amit hidegrázás, fejfájás, általános rossz közérzet, valamint
szétterjedő izom- és ízületi fájdalom kísér.
A betegek gyakran panaszkodnak, hogy a

Dr. Hahn Mária
betegség letaglózza őket. A panaszok lehetnek enyhék vagy súlyosak, de az enyhe inﬂuenza is könnyen súlyossá válhat,
ha nem ﬁgyelünk eléggé. Az inﬂuenza
általában néhány nap elteltével elmúlik,
a gyengeség azonban több hétig is eltarthat. A tünetek intenzitásától függetlenül a
kisgyermekek, a várandós édesanyák, az
idősek és a krónikus betegek kezelése különös ﬁgyelmet igényel. A vírus leggyakrabban a nyálkahártyákon (orr, szem,
száj) át kerül a szervezetbe. Ha egy inﬂuenzás beteg tüsszent vagy köhög, a vírus
a levegőbe kerülve bárkit megfertőzhet.
Általában először a közösségbe járó óvódás vagy iskoláskorú gyermekek kapják el
és ők viszik haza a családi közösségbe. A
vírus főleg ősszel és télen aktív, ezért ezt
az időszakot hívjuk inﬂuenzaszezonnak.
Az emberek mellett különböző állatfajokat (pl. sertések, szárnyasok) is képes
megfertőzni.
Inﬂuenzavírusból többféle létezik. Ezek
A,B,C típusba sorolhatók. Az A vírus kiterjedt járványokat okoz, a B vírus általában
kisebb helyi megbetegedéseket, a C vírus
pedig csak egyedi esetekből mutatható ki.
Az immunrendszer a vírus felszínén talál-

ható speciális anyagokat képes felismerni,
az inﬂuenzavírus esetében ez kétféle jellemzőt jelent: a hemagglutinin nevű fehérjét és a neuraminidáz nevű enzimet. Tizenöt
H altípust és kilenc N altípust különböztetünk meg, a vírusokat ez alapján soroljuk
be: H1N1, H5N1, stb. A madarakban minden H és minden N változat megtalálható,
ezért is lehetnek ők az inﬂuenza eredeti
gazdái. A pontos inﬂuenzatípus azonosítása
orvos és diagnosztikai labor feladata.
Fontos megjegyezni, hogy mind a
náthát, mind pedig az inﬂuenzát vírusok
okozzák, ezért antibiotikus kezelésre
nincs szükség (feltéve, hogy nem lép fel
másodlagos bakteriális fertőzés). Antibiotikumot az orvos az esetleges felülfertőződés kezelésére, a szövődmények
elkerülésére rendelhet. Az inﬂuenzavírus
okozta fertőzést a szervezet immunrendszere győzi le, a betegséget szó szerint ki
kell feküdni. A gyógyulást az segíti legjobban, ha a szervezet a betegség legyőzésére összpontosíthatja tartalékait, ezért is
fontos az ágynyugalom és a könnyű táplálkozás. A betegség ideje alatt fogyaszszunk sok folyadékot, citromos-mézes
teát, együnk friss zöldséget, gyümölcsöt.
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Báloztak a nyugdíjasok Erzsébet és Katatalin nap alkalmából
Gazdag műsort, fimon vacsorát szerveztek
maguknak a nyugdíjasok, hogy hagyományaiknak megfelelően ünnepi, táncos esttel
köszöntsék az Erzsébeteket és a Katalinokat. Az est első részében a pódiumé volt
a főszérep, ahol énekkel, tánccel, verssel,
tréfás jelenettel szórakoztatták magukat.
Aztán a vacsora és a tombolasorsolás következett. Az igazi azonban ezután következett: a tánc. Halas János Gabai Sándorné
Manci nénit is megforgatta, aki 87 évesen is
boldogan mondott igent az úri felkérésre.

Ráthy József énekelt és muzsikált
billenytyűs hangszeren

Gabai Sándorné és Halas János kettőse

Ünnepek előtti bűnmegelőzési tanácsok

Az év végi ünnepekkel kapcsolatos,
nagyobb tömegeket vonzó helyszínek
környékén rendszeres ellenőrzéseket
tartanak a rendőrök a polgárőrökkel
és a közterület-felügyelőkkel az esetleges vagyon elleni bűncselekmények
megakadályozása és megelőzése érdekében.
Az áldozattá válás kockázata azonban
jelentősen csökkenthető néhány óvintézkedés betartásával:
Pénzt, hitelkártyát, iratokat olyan helyen tároljanak, ahová a tolvaj nem tud
észrevétlenül hozzáférni! Erre megfelelő
lehet például a kabát belső zsebe, vagy egy
zárt kézitáska.
Zsúfolt helyen, tömegközlekedési eszközön lehetőség szerint szorítsák a karjuk
alá táskájukat, melynek érintetlenségét
többször ellenőrizzék!
Soha ne tegyenek pénztárcát, kézitáskát,
autóstáskát, csomagot a bevásárlókocsiba,
a kosár vagy a bevásárló táska tetejére, továbbá vásárláskor, az áru válogatásakor ne

hagyják azokat felügyelet nélkül!
Csak annyi pénzt vigyenek magukkal,
amennyire aznap várhatóan szükségük
lesz!
Irataikat a lakáskulcsaiktól és gépkocsijuk kulcsaitól elkülönítve tárolják!
A bankkártya PIN-kódját ne írják rá a
kártyára és ne tárolják együtt!
Ha tetten érik a zsebtolvajt, kérjenek segítséget és azonnal hívják a rendőrséget.
A karácsonyi ajándékok beszerzése közben ne feledkezzünk meg a gépkocsi, illetve a gépkocsiban felhalmozott ajándékok,
értékek védelméről sem.
Gondosan ügyeljenek arra, hogy a gépkocsit minden esetben zárják be, az ablakokat húzzák fel!
Az utastérben lehetőleg ne hagyjanak
pénzt, táskát, iratokat, egyéb értéket! Ha
ez mégis szükséges, ne látszódjon kívülről, milyen tárgyak találhatók a gépjárműben!
Amennyiben a gépkocsi rendelkezik riasztóval, akkor kapcsolják be akkor is, ha

csak pár percre szállnak ki!
Ha módjukban áll, vegyék igénybe az
őrzött vagy forgalmas és kivilágított parkolókat, valamint az értékmegőrzőket!
Amennyiben azt észlelték, hogy gépkocsijukat feltörték, ne nyúljanak semmihez,
hiszen a gépkocsit és annak környezetét a
rendőrség vizsgálni fogja.
Az internet fejlődésével egyre elterjedtebb lett az online vásárlás is, melyet óvatossággal kell kezelni.
Bankkártyával történő fizetés estén lehetőség szerint olyan webáruházban vásároljanak, amelynél a fizetés valamely banki oldalon keresztül történik.
Azon weboldalak esetében, melyek nevében elírás, vagy hiba található, legyenek
gyanakvóak.
Az internetes csalások elkerülése érdekében kétkedve kezeljék az olyan internetes eladókat, akik meglepően alacsony
áron kínálják a termékeiket.
A rendőrség kéri, hogy ha bármilyen
jogsértést észlelnek, kérjenek segítséget

Cserfa
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Új köntösben az Ecseri Lakodalmas

December 13-án 15 órai kezdettel lesz a premier, ekkor mutatják be az Ecseri lakodalmas
című ﬁlm új változatát a Rábai Miklós Művelődési Házban.
Mint Kiszely András, a Magyarországi Szlovák Fiatalok Szervezetének elnöke
a Cserfa érdeklődésére elmondta, minden
évben feldolgoznak egy alternatív projektet. Lényege, hogy az ország legnagyobb és
egyetlen szlovák ifjúsági szervezete elővesz
egy régi, szlovák tradíciót, felújítja, új köntösbe öltözteti és így mutatja be országnakvilágnak, illetve a hazai szlovákságnak. Idén
az Ecseri lakodalmas került az érdeklődésük
középpontjába.
Eredetileg Rábai Miklós és az Állami Népi
Együttes közreműködésével készült egy ﬁlm
1952-ben. Ebben magyar vonalra helyezték
az Ecseri Lakodalmas lényegét, a szlovák
népdalokat is magyarra fordították, magyaros motívumok jöttek elő, illetve volt egy
múltrendszerbeli jellegzetessége is a ﬁlmnek, jóllehet az Ecseri Lakodalmas a tradicionális helyi szlovák kultúra terméke.
Mint az elnök elmondta, a nem odavaló
elemektől megtisztították a ﬁlmet. Igyekeztek hangsúlyozni a produkcióban, hogy ez
egy helyi szlovák tradíció, az ecseri szlovákság több évszázados fejlődésének kulturális
terméke.
A ﬁlm hossza is éppen annyi, mint az 1952es alkotásé, 9 perc 52 másodperc. A ﬁlmet a
Tájházban és a templomkertben forgatták az
Ecseri Zöldkoszorú Néptáncegyüttes közreműködésével.

Felvételeink a forgatáson készültek
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Oktatás
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Lengyelország az iskolások nagyítója alatt
Az idei tanév novemberében hagyományainkhoz hűen megtartottuk a Nemzetek napja elnevezésű projektünket. Most
Lengyelország került terítékre a szó
szoros és átvitt értelmében is. Az iskola
összes diákja lelkesen vett részt a programon, ahol megismerkedhettek Lengyelország gazdasági és földrajzi adottságaival, történelmével, a híres lengyel
csillagásszal, Kopernikusszal, interaktív
módon gyűjthettek információkat Sienkiewicz-ről, megtanulhattak egy lengyel
népdalt, megkóstolhattak egy hideg
szendvicskrémet, megsüthettek egy fantasztikusan ﬁnom és illatos süteményt,
amit egy tipikusan lengyel játékkal le is
mozoghattak a tornateremben. Persze a
legnagyobbak szembesülhettek a II. világháború Lengyelországot és a lengyel
népet érintő borzalmaival is. Köszönet
ezért a hasznos napért a lelkes kollégáimnak, akik már hosszú-hosszú évek óta
az ötletekből kifogyhatatlanul szervezik
az ilyen hasznos programokat, ahol
játszva, anélkül, hogy észrevennék, tanulhatnak diákjaink.
Egy újabb csapatunk ért el kiváló
eredményt a Bolyai csapatverseny anya-

nyelvi részén a megyei döntőben. A Jármai Zsóﬁa, Bali Beáta, Szabó Izabella,
Homonnai Mihály összetételű csapat a
7. helyezést érte el, így mindössze egy
hellyel csúsztak le arról, hogy az országos versenybe bekerülhessenek. A tanulóknak és felkészítő tanáruknak, Serfőző Gyulánénak is szívből gratulálunk.
Az alsó tagozatos gyerekek egy zenei élménnyel is gazdagabbak lettek,
a Rábai Miklós Művelődési Ház szervezésében Prokofjev örökbecsű szimfonikus meséjét hallgathatták meg, a
Péter és a farkast.
Mozgalmas hónapon van túl a Laky
Ilonka Általános Iskola tantestülete
is, hiszen egy újabb minősítés is megtörtént november 13-án. Most Vargáné
Takács Katalin két óráját tekintette meg
a minősítő bizottság, majd kolléganőm
megvédte a tavaly feltöltött portfólióját
is. A minősítés hivatalos eredményét a
lapzártáig még nem tudtuk meg, de az
órákat látva nem férhet kétség a sikerhez. A rövidesen iskolánkban is elinduló
tanfelügyelethez szükséges pedagógus
önértékelés miatt megalakult az intézményben a belső ellenőrzési csoport

(BECS), aminek a tagjai szervezik és
koordinálják ezt a nem kevés munkával
és adminisztrációval járó folyamatot.
Már többször tartottunk megbeszéléseket, ahol kitűztük a pedagógus és a
vezetői kompetenciák mentén az iskola
céljait, megállapítottuk az intézményi
elvárások rendszerét, meghatároztuk a
belső óralátogatások, hospitálások módját és idejét.
Mivel a Cserfa az idei évben többször
már nem jelenik meg, ezért a magam és
az iskola tantestületének nevében áldott
és a családjuk, barátaik körében eltöltött
karácsonyi ünnepeket és boldog, szerencsés új évet kívánok Ecser minden
lakójának Márai Sándor soraival:
„Ha az ünnep elérkezik az életedben,
akkor ünnepelj egészen. Tisztálkodj
belülről és kívülről. Felejts el mindent,
ami a köznapok szertartása és feladata.
Az ünnepet nemcsak a naptárban írják
piros betűkkel. Nézd a régieket, milyen
áhítatosan, milyen feltétlenül, milyen
körülményesen, mennyi vad örömmel
ünnepeltek! Az ünnep a különbözés. Az
ünnep a mély és varázsos rendhagyás.”
Kiss Katalin

Együtt ünnepelte a Mikulás eljövetelét az iskola összes gyereke
és pedagógusa. Mindenki kapott ajándékba egy-egy sapkát
a nagyszakállútól. Így készült az alábbi ötletes fotó.

Cserfa
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Lampionkészítés,
felvonulás
mézeskalácssütés
Sikeres
lampionkészítő
kézművesfoglalkozást szervezett a Rábai Miklós Művelődési Ház Márton nap
alkalmából. A befőttesüvegből készült fényforrásokkal
aztán körbesétálták a művelődési ház mögötti lakótömböt. November utolsó
napjaiban pedig adventi
készülődésre gyűltek öszsze a családok. Volt adventi
koszorúkészítés és mézeskalácssütés.

Ezúton fejezzük ki köszönetünket mindazoknak, akik 2015.
november 11-én elkísérték utolsó útjára drága halottunkat,
Gerlei József Lászlót.
Kínzó hiányát enyhíti az a tisztelet, amit a temetésén résztvevők
nagy száma sugárzott. A gyászoló család.
Szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik elkísérték
utolsó útjára és jelenlétükkel, virágaikkal együttérzésüket,
részvétüket fejezték ki 2015. november 12-én
Ongai Lászlóné
temetésén. Fia és Unokái

Karácsonyi akció a
Lekenyerezzük Pékségben
Karácsonyi akció a Lekenyerezzük
Pékségben. December 6. és 31. között
minden pékárúra 30% kedvezményt
adunk.
Lekenyerezzük Kft., régi pékség,
megszokott minőség.
Ecser, Széchenyi út 6.
Nyitva: H-P 5-9, 15.30-19. SZo: 5-8,
15.30-19. V: 6.30-10,30.
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Nyolcadik helyen
Ecser focistái
Pest megye másodosztályának középcsoportjában
a nyolcadik helyen zárta
az őszt Ecser felnőtt labdarúgócsapata. Ez szép
eredmény, hiszen tavaly
egy másik csoportban
szerepelt a gárda. A mezőny
tizenöt ellenfeléből a csapat
hetet megvert, hatszor szenvedett vereséget és egyszer
végzett döntetlenre. Összesen 22 pontot gyűjtött, s
eggyel kevesebb gólt lőtt,
mint kapott. A gólarány
tehát 28-29.
Legutóbb november 21-én
lépett pályára a csapat és
hazai környezetben 3-1-re

legyőzte az Üröm együttesét. A góljainkat Aszódi
Márton, Tóth Máté és Halász János szerezte.
Összességében elmondható,
hogy az erősebb mezőnyben
szépen helytállt az együttes,
bizakodva várhatja a tavaszi
rajtot.

ELINDULTAK FELFELÉ AZ
INGATLANÁRAK. NE VÁRJA MEG, HOGY
DRÁGÁBB LEGYEN!
Ecseren, a Rákóczi úton 3 szoba nappali, étkezős
ház nagy kerttel tehermentesen, most kedvező
áron, 25 mFt irányáron eladó. Tel: 20-479-9001

Cserfa

Batyuval a Sportbálon
2014 őszén megpróbáltunk feleleveníteni egy nagyon szép hagyományt, megszerveztük a Sportbált. Ez a bál az Erzsébet és
Katalin névnapokhoz kapcsolódik. Elődeink komoly munkával
tették népszerűvé községünkben, de sajnos mostanában az érdektelenség miatt egyre nehezebb volt jól lebonyolítani. Egy
kedves barátommal, Sztancsik Csabával átbeszéltük a feladathoz szükséges lépéseket. Kell egy jó helyszín, egy jó büfé, egy
jó zenekar és jó sok mulatós kedvű vendég. Mind a négy feltételt
sikerült előteremtenünk. Szép művelődési ház, Kovács Marci
büfé, Karaván zenekar. Ismerőseink, barátaink és az ők ismerősei, barátai révén hamar összeállt a kép. Most már harmadszor
telt házas rendezvényt hoztunk össze. Ennek az estének fő szempontja a batyus jelleg volt. Aki tudott, sok ﬁnomsággal megtöltött batyuval érkezett. De aki nem, Marci jóvoltából az sem maradt étlen, szomjan. Bécsi szelet, virsli, különböző szendvicsek
és italok változatát kínálta. 21 órakor köszöntöttük a megjelent
vendégeket, majd egy szál virággal kedveskedtünk az Erzsébeteknek és Katalinoknak. A helyi vállalkozók és magánszemélyek jóvoltából sok kisebb-nagyobb tombolatárgy vételére nyílt
lehetőség. (Pl. Kaparós sorsjegy, egészség csomag, kézilabda,
mini páncél, Doma cipő, tablet) és még sok minden. Éjfélkor
tartottuk meg a sorsolást, szinte minden asztaltársaságban voltak
szerencsések. A Karaván zenekar jóvoltából mindenki jól érezte
magát, kitettek magukért a zenészek. Vasárnap reggel fél hatkor
kisebb pakolás után zártuk az ajtókat. Méltó utódai lettünk a régi
bálozóknak. Mindenkinek köszönjük a részvételt és a következő
alkalomra is szeretettel várjuk őket.
Szilágyi József

Zenebona Társulat az oviban

Mosó- és mosogatógép, hűtőgép, boyler, mikro, porszívó javítását vállalom. Klíma telepítése és karbantartása.) 06-20-9351207.

Elektromos háztartási gépek, szivattyúk, villanybojlerek, benzinmotoros fűnyírók, láncfűrészek,
(láncélezés), kerti kapák javítása. Lézernyomtató kazetták töltése, cseréje. Földváry Tibor, Ecser, Steinmetz u.
2/a. T: 06-20-9467-302.

A Zenebona Társulat járt a 2. számú óvodában. A társulat zenés
interaktív gyermek, illetve bohócműsorokat ad elő Cini és Sanyi,
a két zenebohóc közreműködésével. Dalaikat és a megzenésített
verseket szintetizátoron, gitáron, hegedűn, ukulelén, kazoon adják elő, több más különleges hangszerrel együtt. Az előadások
némelyikét különleges bábjáték színesíti, illetve a dalokat a gyerekek közreműködésével megannyi poén és tréfás jelenet köti
össze és teszi felejthetetlenné, ez a zenebonából a „bona”.

Cserfa

Lélekgondozó
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Az irgalmasság évében alakítsa át
szívünket a Betlehemben született Isten ﬁa
Egy legenda szerint, Szent Miklós püspök
meghallgatta egy szegény ember panaszkodását. Meglátogatta. A jelenlétében rámutatott egy nagydarab kőre, s az arannyá
változott. De a szegény ember nem fogadta el. Szent Miklós megdicsérte a szegény
ember igénytelenségét. De ő azt válaszolta: nekem az ujjad kell.
Aki befogadja az igazi BETLEHEMI
GYERMEKET, az rendelkezik ilyen
ujjal. Az életvitelemtől függ, hogy a teremtett világban hogyan testesítem Isten
akaratát.
Ott, Betlehemben minden „arannyá”
változott a Szent Család környezetében.
A belőlük kisugárzó isteni szeretet tette
azzá.
Ferenc Pápa meghirdette az ISTENI
SZERETET IRGALMÁNAK ÉVÉT. A
világon végigvonuló erőszakhullám az irgalmasság hiányát mutatja. Hogyan képes
egy emberi szív idáig eljutni, hogy ilyen
dolgokat tegyen? Milyen hatások érték
eme emberi szíveket?
A BETLEHEMI GYERMEKBEN Isten
irgalma jelent meg. Az ember lázadására
nem büntetéssel, hanem Irgalommal válaszolt az Atya. Tulajdon Fiát küldte el
teljes kiszolgáltatottságában. Értem adta
életét. Gyakran kellene ismételgetni magunkban és hangosan: Értem adta életét.
Teréz Anyának elhitték a haldoklók,
hogy szereti őket az Atya, mert szeméből
és kezének simogatásából Isten Irgalma
sugárzott.
Ha befogadjuk a GYERMEKET, munkatársai leszünk. Hogyan? Gondoljuk végig az irgalmas Szamaritánus történetét.
Nem azt kérdezte, miért került ilyen
állapotba? Nem botránkozott meg az
első kettő szívtelen magatartásán. Ami
erejéből tellett, megtette. Annyi nyomorúsággal találkozunk, NEM elegendő az
együttérzés, hanem erőmhöz és lehetőségemhez képest segítek rajta.
A durvaságra szelídséggel válaszolok. A
lelkiismeretünkre hallgassunk.
Egy kis történet: – Apuka – kérdezi Bandika a Tv Híradó után. – Hogyan kezdődik a háború?
– Figyelj ide kicsim. Például az USA és
Anglia között valami miatt egyenetlenség
támad…
– Na, ne mondj ostobaságokat, Amerika és Anglia nem osztoznak egymással –

szól az anya.
– Ez csak egy példa akar lenni – szól az
apa.
– Te meg ostobaságokkal tömöd a gyerek fejét – így az anya.
– Így legalább megtömöm az üres fejét egy-két ismerettel. Te viszont a teljes
üresség mellett vagy – büszkélkedik az
apa.
– Na, nevettesd ki magad, térj észre.
A gyerek közbe szól: – Köszönöm, nem
kell több magyarázat, mindent értek.
„Boldogok az irgalmasok, mert nekik is
irgalmaznak”.
A BETLEHEMI KISDED ÁLDÁSA
LEGYEN MINEN HÍVŐ EMBERREL!

Ünnepi miserend
az ecseri katolikus
templomban
December 24-én 15.00. órakor
Pásztorjáték
December 24. csütörtök este 22
órakor
December 25. péntek fél 10 órakor
December 26. szombat fél 10
órakor.

Ünnepi rend a MaglódEcseri Református
Egyházközségben

• Advent 4. vasárnapja, december 20.
vasárnap 10.30 óra – az istentiszteleten
vendégünk Maglód város Vermesy Kamarazenekara és kórusa
• Szenteste, december 24. 16.00 óra –
Meghitt szentesti istentisztelet
• Karácsony 1. napja, december 25.
10.30 óra – úrvacsorás istentisztelet
• Karácsony 2. napja, december 26.
10.30 óra – úrvacsorás istentisztelet
• Óévi istentisztelet, december 27.
10.30 óra – évbúcsúztató istentisztelet
• Újévi istentisztelet, január 1. 10.30
óra – évköszöntő istentisztelet
Mindenkit szeretettel várunk a fűtött templomunkba. Az
istentisztelettel egyidőben az óvódás és alsós gyermekeknek
gyermek-istentiszteletet tartunk.

A Cserfa következő, 2016. 01.
száma január 18-án jelenik meg.
Nyomdába adás: január 14., 16
óra. Lapzárta: január 7.

A Kálvária lakónegyedben a tönkrement csapadékvízelvezető rácsok alapját kellett kijavítani, majd a rácsokat kicserélni. Felvételünk az „előtte-utána” állapotot mutatja.

Mint felvételünk mutatja, elégett az elektromos vezeték a lámpában. A művelődési ház fényforrásait még
időben kicserélte az EKO Kft. Ellenkező esetben tűzet
is okozhattak volna a mennyezetbe épített lámpák
elektromos vezetékei.

A fényforráscsere után ragyogóan világítanak az új
izzok, mi több: a balesetveszély megszűnt!

A művelődési házban továbbá újrafestette a cég a nagytermet

