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Megnyílt a 2016/2017-es tanév

Könyvajándék az elsősöknek a nagyobbaktól
A Laky Ilonka Általános iskola augusztus
31-én tartotta ünnepélyes tanévnyitóját. A
rendezvényen részt vett Gál Zsolt polgármester, valamint Bálint Klára református
lelkész is. Az megnyitó ünnepi műsorát a 2.
a és a 2. b osztály adta, bevonva a 2016-17es tanév leendő elsőseit, akiket ez alkalomból nagyobb társaik könyvvel jutalmaztak
meg.
Kiss Katalin megbízott igazgató mindenekelőtt a most első osztályba menő gyerekeket köszöntötte. Elmondta, hogy bár ők
az iskola legifjabb tanulói, azonban félelemre nincs okuk, hiszen mindent szépen meg
fognak ismerni és új barátaik is lesznek.
Kérte őket, hogy próbáljanak meg túllépni
az akadályokon, s hangyaszorgalmuk jutalmául év végén már ők is jutalomkönyvet
olvashatnak majd. Ezt követően ismertette
a nyár folyamán végbement változásokat.
Elsőként az iskolabővítésre tért ki, melynek
ünnepélyes átadóját augusztus 23-án tartották. Az eredmény pedig, hogy három új
tanteremmel és egy csoportszobával gazdagodott az iskola. Ezek lakói ebben a tanévben a két első és a 3. a osztály lesz. A 3. bnek is megszépült a terme, sőt a tanárokat
is egy megcsinosított tanári szoba várja. A
10-es terem új bútorokat kapott, míg a 8-as
tornateremként is szolgál majd. Ezt a tárgyat ez évtől pedig Borbás Linda fogja tanítani. A szünidőben megszépült a játszótér
is, sőt új szabadtéri tornaszereket is várnak

még, szülői felajánlás eredményeként. Az
elvégzett munkákban való támogatásért és
segítségnyújtásért pedig köszönetet mondott az Ecseri Önkormányzatnak, valamint
az EKO Kft-nek. Ezt követően a nemrég
véget ért riói olimpia sportolóinak ’Gyorsabban, magasabbra, bátrabban’ hangzású
jelszavára hívta fel a tanulók figyelmét. S
ha róluk vesznek példát, az elvégzett munka meg fogja majd hozni a gyümölcsét. Ha
mindent megtesznek a sikerért, meglesz az
eredmény is. S a gondolatsort egy versidézettel zárta, mely szerint tanulj meg mindent, amit lehet, amikor csak lehet, akitől
csak lehet, s bármilyen tehetséged is van,
használd ki azt. Ezt követően a szülők fontos szerepét hangsúlyozta mind a tanulók,
mind pedig az iskola életében. Így minden
új tanév újabb feladatot jelent az ő számukra is. Egyúttal reményét fejezte ki, hogy a
velük való partneri együttműködés az új
tanévben is folytatódni fog. Ebben nagy
segítséget nyújthat majd számukra az iskolai hírek, események nyomon követése az
iskola honlapján, a facebook profiljukon,
illetve az E-naplókban. Végezetül pedig azt
kívánta a tanulóknak, hogy tanuljanak kitartóan, így segítve az iskolát is mind jobb
eredmények elérésében.
Az ünnepség végén Szeverné Csekei
Csilla igazgatóhelyettes ismertette az első
tanítási nappal kapcsolatos fontos tudnivalókat és teendőket.

Műsor a tanévnyitóra

Elsősök sorfala

Az évnyitó elnöki asztala
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További fejlesztések várhatók
Nyár végére befejeződtek az intézményeinkbe tervezett munkák. Karbantartást
végeztünk mindkét óvodában, a művelődési házban felújításra került a nagyterem
parkettája és a falfestést is elvégeztük, új átadópultot kapott a konyha. Az iskolában átalakítottuk a tanári szobát, az igazgatói iroda és a titkárság átköltözött a tanári szoba
másik oldalára. Így a játszótérrel szembeni
bejárat felől (kívülről) is megközelíthető
az iskolatitkár. Felújítottunk 2 tantermet,
és kialakításra került egy tornaszoba is,
így nem kell a művelődési ház nagytermét
használnunk testnevelés órán. A HungaroControll ZRT. támogatásával elkezdtük átalakítani az iskolai játszóteret, mely részben
elkészült, októberben kerülnek telepítésre
az udvari sporteszközök. A munkálatokat
az EKO Kft. végezte, ezt köszönöm. Ugyanakkor önkritikát is szeretnék megfogalmazni: az intézményi átalakítások, karbantartások minden erőforrásunkat lekötötték, így
a megszokottnál ritkábban tudtuk a közterületeinket kezelni, ebben változást kértem
az EKO Kft. dolgozóitól. A nyár végével
visszaáll a megszokott rendszer ezen a területen is.
Többen jelezték, hogy nem kaptak a kommunális hulladék elszállításáról csekket.
Újabb feladatot vállalt át az állam a versenyszektorból, a hulladékszállítás számlázását
is átvették. Ennek a rendszernek a kidolgozása zajlik, ezért nem kaptunk 5. hónapja
számlát. Ismereteim szerint ezt ebben az
évben pótolni fogja a kijelölt szervezet.
Jelzést kaptunk lakosainktól arról is, hogy
a kukás autókból az úttestre folyik a szeny-

nyezett folyadék. Mivel ezt már a hivatal
dolgozói is észlelték, felvilágosítást kértünk
a szolgáltatótól. Azt a nyilatkozatot kaptuk, hogy azonnal berendelték az autóikat
átvizsgálásra, és elhárítják a hibát. Bízom
benne, hogy megoldódik ez a probléma is.
A beadott pályázatainkról továbbra sincs
információnk, amennyiben ezek megérkeznek, arról tájékoztatást fogok adni. Az
iskola új épületszárnyát elfoglalták a gyerekek, az átadó ünnepségen ígéretet kaptunk dr. Boros Anita helyettes államtitkár
asszonytól és dr. Szűcs Lajos országgyűlési
képviselő úrtól, hogy a tornaterem építési
törekvéseinket támogatni fogják. Remélem,
rövid időn belül kiírásra kerül a Nemzeti
Sportközpontok által előkészített pályázat,
és azon sikeresen tudunk majd indulni.
Változás következett be az Andrássy utcai
óvoda élén, dr. Kóspál Zsuzsanna helyett
egy éves megbízásban Durayné Környei
Emese látja el az intézményvezetői feladatokat. A Laky Ilonka Általános Iskola vezetésében is változás történt, a megbízott
vezetői feladatokat továbbra is Kiss Katalin
látja el, most két éves megbízást kapott, illetve betöltésre került az igazgatóhelyettesi
állás is, ahová Szeverné Csekei Csillát nevezték ki.
Nagy esemény volt a településen szeptember 3-án. Hosszú évek után ismét megcsodálhattunk egy népviseletben megtartott lakodalmat. Nemcsak a vőlegény és
a menyasszony, hanem a családtagjaik is
népviseletbe öltöztek. Az újhartyáni fúvószenekar húzta a talpalávalót a lakodalmas
menetben, őket követték népes számban a
hagyományőrző kör néptánccsoportjainak
táncosai. A lányos háznál volt a gyülekező,
a lány kikérése után az ünneplők a Rábai

Miklós Művelődési Házba vonultak. A lakodalmas
menet több helyen
tánccal ünnepelt.
A polgári esküvő
végeztével a menet a templomba
ment, ahol az ifjú
pár nászmise keretében esküdött
örök hűséget egymásnak. Az egész menetet
a polgárőrök biztosították, vigyázva az ünneplők biztonságára. Jó volt látni az Ecseri
lakodalmast egy valódi esküvő keretében.
Gál Zsolt
polgármester

Köszönet

Nagyon köszönjük mindenkinek, aki megtisztelte jelenlétével életünk meghatározó
eseményét, az esküvőnket. Külön köszönjük
mindazoknak, akik népviseletbe öltöztek, és
így segítettek színesebbé tenni a lakodalmas
felvonulást. Köszönjük a polgárőröknek, hogy
vigyáztak ránk, a nyugdíjas klubnak és a Petruska táncegyüttes tagjainak , illetve a hagyományőrző kör táncosainak, hogy táncaikkal
hozzájárultak a jókedvű ünnepléshez.
Kele Jenő, Eszetrgomi Viola
és az örömszülők

Ügyfélfogadási változás
Értesítjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy az Ecseri Polgármesteri Hivatal
2016. október 3-án, hétfőn nem tart félfogadást, csak választási ügyeletet.
Ezt a vasárnapi népszavazás utómunkái és önkormányzati rendezvény indokolja. A Járási Hivatal települési ügysegédje megtartja ügyfélfogadását.
Polgármesteri Hivatal
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik
FÖLDI JÓZSEFNÉ (MOSONCKI IRMA)
temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek el.
A GYÁSZOLÓ CSALÁD
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Átadták az iskola új épületrészét
Az ecseri Laky Ilonka Általános Iskola új
épületszárnyának avatására 2016. augusztus 23-án került sor.
Utoljára az 1980-as években bővült
az intézmény. Azóta a gyermeklétszám
is megnövekedett, tehát mindenképpen
szükséges volt a tantermek számának növelése. A bővítés eredményeként kialakítottak három új tantermet és egy csoportszobát, valamint a kiszolgáló helyiségeket.
A project része volt a termek teljes felszerelése és bútorozása is.
A Laky Ilonka Általános Iskola fejlesztése a “Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program” keretében a Nemzeti Sportközpontok és Ecser Nagyközség
Önkormányzatának
együttműködésével valósult meg. Beruházója a Nemzeti
Sportközpontok és az Ecser Nagyközségi
Önkormányzat volt.
Az épület tervezője: Tóth Tamás
A kivitelező a JUKO Építőipari és Szolgáltató Kft, valamint a Veresmester Ingatlanfejlesztő Kft konzorciuma.
A műszaki ellenőr a Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt volt.
A beruházás összköltsége 101 millió forint.
Az avatóünnepségen megjelent:
- Dr. Boros Anita, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium vagyonpolitikáért felelős
államtitkár feladatait is ellátó vagyongazdálkodásért felelős helyettes államtitkára,
-Dr. Szűcs Lajos, országgyűlési képviselőnk,
- Szabó István, a Pest megyei Önkormányzat elnöke,
- Kovács Norbert, a Nemzeti Sportközpontok főigazgatója,
- Dr. Hrutkáné Molnár Monika a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Monori Tankerületi Központjának igazgatója,
- Dr. Fehér Edina, a Vecsési Járási Hivatal vezetője,
- Gál Zsolt, Ecser Nagyközség polgármestere,
- Kiss Katalin, a Laky Ilonka Általános
Iskola megbízott igazgatója,
az önkormányzat vezetői, képviselői, a
beruházók vezetői, a kivitelezők, az intézmények vezetői, az egyházak képviselői,
az ecseri civil szervezetek elnökei, a pedagógusok, a szülők, az intézmény tanulói.
Amint Gál Zsolt polgármester ünnepi

Dr. Boros Anita államtitkár ünnepi köszöntőjét tartja
beszédében elmondta, 2014 nyarán kaptak arról értesítést, hogy e program keretében három új tanterem létesítésére nyílik lehetőség a településen. Ezt követően a
KLIK tankerületi vezetője pedig hathatós
segítséget adott az előkészületek megkezdéséhez, s ennek eredményeként megszületett az első közös tervük. Sajnos azonban
hamar kiderült, hogy amit megálmodtak,
az nagyon drága lenne, így át kellett dolgozniuk azt. A következő jelentős dátum a
megvalósuláshoz vezető úton 2015 nyara
volt: ekkor a kivitelezők, a Juko Kft. és a
Veresmester Kft. kerültek kiválasztásra.

2015 decemberében pedig már megvolt
az építési engedélyük is, amiért köszönet
illeti meg a tervező Tóth Tamást. A három tanterem mellett kialakítottak még
egy csoportszobát is, amibe a mindeddig
méltatlan körülmények között működő
könyvtár költözött. Továbbá kiépítettek
egy mosdóblokkot is, mely egy mozgáskorlátozottak által is használható résszel
is rendelkezik. A polgármester hangsúlyozta, hogy a jövő nemzedék minden
bizonnyal fontos szerepet tölt majd be a
település fejlődésében. Ezért nagyon fontos, hogy kellő törődést és gondoskodást

Dr. Boros Anita, Gál Zsolt és dr. Szűcs Lajos beszélget az átadáson

Cserfa
biztosítsunk az ő jelenük, a településhez,
lakóhelyükhöz fűződő viszonyuk iránt.
Végezetül köszönetet mondott mindazoknak, akik részt vállaltak e nagyszabású
beruházás megvalósításában, kiemelve
Dr. Boros Anita helyettes államtitkárt, aki
mindvégig támogatta az ügyet.
Dr. Szűcs Lajos, a település országygyűlési képviselője köszöntő beszédében
annak adott hangot, hogy e jeles esemény
alkalmával egyszerre tölti el büszkeség és
szomorúság. Azért büszke, mert a létesítmény megvalósult, viszont szomorú is,
mert a médiában sajnos nem mindig jön
át az ilyen hír. Mert ma már az, ami érték,
sajnos nem hír. Pedig valójában nagyon is
az, hiszen ez az ecseri létesítmény csupán
nyolc hónap alatt készült el. Mindenki
azon dolgozott, hogy ez így legyen, ezért
köszönet illet mindenkit, aki részt vett
benne. S hogy miért is volt olyan nagyon
fontos, hogy ez a beruházás megvalósuljon? Ennek magyarázatát egy érdekes tendencia adja, ami Magyarországon egyedül
Pest megyében érvényesül: itt születik
ugyanis a legtöbb gyermek, s így a tanulói létszámgyarapodást nem a migráció
s egyéb más tendencia adja. Mindennek
magyarázata pedig egyszerű: az itt élők
megtalálták a családalapításhoz szükséges
létbiztonságot. A környékbeli településeken is hasonló beruházások váltak szükségessé. S jóllehet, hogy az év második
felétől a KLIK lesz a gazdája az iskoláknak – de az önkormányzatok mindenhol
továbbra is segíteni fogják a jelenlegihez
hasonló projekteket. S a cél mindenhol
azonos: hogy minél jobb helyen legyenek
a gyerekek. S ha az ezekről a fejlesztésekről szóló híreket a médiában is tovább
tudjuk adni, akkor annak hatása sem fog
elmaradni.
Dr. Boros Anita, a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium helyettes államtitkára dr.
Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter személyes üdvözletét adta át az ünneplőknek az új létesítmény átadása alkalmából. Kifejtette, hogy a kormány elismert
szándéka, hogy olyan európai színvonalú
tantermek létesüljenek, amelyek hosszú
távon is szolgálják a kormány céljait. Jelen átadással együtt véget ért a kivitelezők
munkája, viszont kezdetét veszi másoké,
elsősorban a pedagógusoké és tanulóké.
Egyúttal reményét fejezte ki, hogy a létrejött új tantermek sok generáció számára
okoznak majd örömet. A kormány minden intézkedése mögött egy filozófia áll:
egy Magyarország van, és ott mindenhol,
minden gyermeknek egyenlő eséllyel kell

Fejlesztés
rendelkeznie s indulnia az életben. Ennek
a célkitűzésnek a fényében jelenleg olyan
beruházások vannak folyamatban az országban, amilyenekre az elmúlt száz év során nem került sor. Az ecseri beruházást
segítő együttműködésért pedig köszönetet mondott dr. Szűcs Lajos országgyűlési
képviselőnek, valamint Gál Zsolt polgármesternek. Elmondta, hogy az a település,
amelynek ilyen szellemiségű a polgármestere és vezetése, a jövőben csak tovább
épülhet. Köszönetét fejezte ki továbbá a
helyi önkormányzatnak, a beruházásban
részt vevő kormányzati szerveknek, az
iskola vezetőségének és pedagógusainak,
valamint a szülőknek, hogy munkájukkal
segítették a létesítmény megvalósulását.
Elmondta, hogy a most átadásra kerülő
három új tanterem tulajdonképpen hiánypótlási célokat szolgál, s hasonló céllal kb.
még 70 tanterem megépítéséről van szó
az országban. A helyi önkormányzatnak
jelen projekt esetében nem kellett önerőt
biztosítania, hiszen 100 millió forintot
jóval meghaladó nagyságrendben teljes
egészében állami beruházásként valósult
meg. A jövőt illetően pedig a kormány
elkötelezett az iskola- és sportlétesítmény
építési program továbbvitelében. S ezen
cél felé haladva minden apró lépés közelebb visz bennünket a kis bajnokok és a
győztesek Magyarországa felé.
Kiss Katalin, az iskola igazgatója hangsúlyozta, hogy valóban nagyon nagy szükség volt már ezekre az új tantermekre,
amiért minden résztvevőnek köszönet jár.
S hogy ezt az égető szükségszerűséget érzékeltesse elmondta, hogy a 2012 – 2013as tanévet 230 diák kezdte meg az iskolában, a jelenlegi 2016-2017-es évben pedig
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már 302 tanulójuk lesz.
Az ünnepség végén dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő és Gál Zsolt polgármester emléklapokat adott át azoknak,
akik a kivitelezés során munkájukkal segítették annak megvalósulását. A kitüntetettek voltak:
- Kovácsics András, a Nemzeti Sportközpontok főosztályvezetője
- Horváth Tamás, a Nemzeti Sportközpontok project menedzsere
- Pataki Mihály, a Veresmester Kft. ügyvezető igazgatója
- Holes Szilveszter, a Veresmester Kft
műszaki irodavezetője
- Tóth Tamás, okleveles építészmérnök
- Juhász Zsolt, a Juko Kft ügyvezető
igazgatója
- Ács Károly, a BMSK Zrt. műszaki ellenőre
- Zsoldos György, a Veresmester Kft
művezetője
Az átadáson a Laky Ilonka Általános Iskola tanulói adták az ünnepi műsort.
Az ünnepségről beszámolt az M1 Televízió is.
(További képek: 12. oldal)
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Dartsverseny és vőfélybot

Sok érdeklődőt vonzott ezúttal is a verseny
Augusztus 13-án rendhagyó dartsverseny megrendezésére került sor a Rábai Miklós Művelődési Házban. Az esemény ilyetén jellegzetességét az adta, hogy a profi és amatőr versenyzők
nem külön csoportban, hanem együtt indultak. Így a nem hivatásos résztvevőknek igencsak
fel kellett kötniük azt a bizonyos fehérnemüt, ha nem akartak alul maradni a versengésben. A
másik fő jellegzetessége az eseménynek, hogy az az ecseri lakodalmas jegyében került lebonyolításra, annak jellegzetességeit igyekeztek a programba becsempészni.
Amint Szatmári Zsuzsa, a verseny főszervezője elmondta, rendezvényeiknek mindig igyekeznek valamilyen kulturális jelleget is adni. Ennek jegyében ilyen alkalmak során sikerült
például már valamennyi helyi tánccsoportot bemutatni, hiszen a megnyitókhoz rendszerint
valamilyen táncprogram is kapcsolódik. Jelen alkalommal ez a Petruska volt. Szintén a megnyitókhoz tartozik valamilyen népi hagyomány, szokás felelevenítése is, mint pl. grillázstörés,
galambröptetés. Ma pedig ennek jegyében tortavágásra került sor. De az igazi lakodalmakhoz
hasonlóan szerepet kap a vőfélybot is: az előző évi verseny bajnoka ugyanis ekkor köti fel rá
a szalagját, névvel és évszámmal ellátva. A lakodalmas hangulat további növeléséhez pedig
ez évben hozzájárult a helyszínen megszervezett borkóstoló is, amelyen lakodalmas kalácsot
szolgáltak fel. S hogy a lakodalmi hangulat még teljesebb legyen, a verseny szünetében pedig
lakodalmas játékokat játszottak, s az itt felszolgált sütemények mind egy szálig a részt vevő
helyi hölgyek konyháiból kerültek ki. A korabeli hangulat becsempészéséről pedig a felöltöztetett babák gondoskodtak, melyek egy komplett korhű konyhát varázsoltak a résztvevők elé.
S hogy a népi jelleg végig megmaradjon a versenyen, a fődíj is egy kézzel készített lakodalmi
baba volt. Az érem is fából készült, s a versenyben részt vevők az ajándék levendulatasak mellé kitűzőt is kaptak, éppen úgy, mint a lakodalomban – csakhogy ez is fából készült!
Néhány arc a résztvevők közül. Harsányi Csaba amatőr szinten játszik, de nagyon lelkesen.
Szabó László Vecsésről érkezett, ő is amatőr. 4 éve már abbahagyta, most pedig újrakezdte.
Vígh Bea és családja (a férj Barta Csaba és fiuk Barta Levente) Pécsről jöttek, s már hatodik
éve vesznek részt minden évben a versenyen. Első alkalommal a férje Pesten dolgozott, s
véletlenül vett részt, amikor is megnyerte a Csoki-kupát. A fiuk pedig tavaly nyerte meg az
ifjúsági versenyt. Idén a nők között Puskás Erzsébet, míg a férfiaknál Végső János győzedelmeskedett.

Víg Bea és családja Pécsről érkezett

Szabó László Vecsésről jött

Harsányi Csaba Ecserről és Székely
Róbert Maglódról

Hirdetés
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A Pro-Form Kft. idén ünnepli
p fennállásának 25. évfordulóját,
j
melynek
y
alkalmából sok szeretettel meghívjuk
g j Ecser község
g
gyermekeit és felnőtteit az ünnepi
p rendezvényünk két kiemelt
délutáni eseményére.
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15.20-kor kezdődik a TOMPETI
gyermekzenekar koncertje.

'U+DKQ0£ULD«V'
'U.RY£FV.O«K/£V]Oµ

ÉS BARÁTAI
AI

EHWHJHLU«V]«UH
7HUYH]HWWYL]VJ£ODWRN

16.30-tól
ól KASZA TIBI
BI élő nagykoncertjére várjuk az
ecseri rajongókat.
Helyszín:
y
 Jó idő esetén azz Ecseri Sportpálya
ya (Ecser, Ady Endre u., bejárat
az Ady E. utcai kapu).
)
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A koncertekre a belépés
s ingyenes
y
s, ecseri vendégeinket 15 órától fogadjuk.



A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.
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 Rossz idő esetén a Pro-Form Kft.
ft. telephelyén belüli új csarnok
(Ecser, Ady E. u. 2,, belépés
p a személy- és gépjármű portánál).
A gyermekeknek apró
ó meglepetésekkel
el kedveskedünk.
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Programok

Cserfa

Autómentes és sportnap
2016. szeptember 17. szombat 10 órától
Autómentes és Sportnap az Ady Endre
utcai Sportpályán az Ecser Sport Egyesület és a Rábai Miklós Művelődési Ház
közös szervezésében
Szeretettel várunk minden sportolni
szerető, környezetünk védelméért felelősséget érző kicsit és nagyot az Ady Endre
utcai Sportpályára.
A rendezvény célja a sport és az egészséges életmód népszerűsítése, a környezetvédelem népszerűsítése.
Ízelítő a programokból:
Bemelegítés
Fussuk körbe a horgásztavat!
Kerékpározzuk körbe Ecsert!
Tánc- és sportbemutatók
Lovaglás
Falusi csata
Az Ecseri Önkéntes Tűzoltó Egyesület
bemutatói
Extrém sportok bemutatója
A belépés díjtalan!
FELHÍVÁS AZ ECSERI FALUSI CSATA
KÜZDELMEIBEN VALÓ RÉSZVÉTELRE!
Helyszín: Ady Endre utcai sportpálya
Időpont: 2016. szeptember 17., szombat
Jókedvű, vállalkozó szellemű családi, baráti, civil szerveződésű csapatok jelentkezését várjuk!
Csapatlétszám: 6-10 fő
Nevezési díj nincs!
Szeretettel várunk minden érdeklődőt
versenyzőként, szurkolóként egyaránt!
A Falusi Csata házigazdája az Ecseri Kulturális és Sport Egyesület
Pályaválasztási tanácsadás iskolásoknak
Ha még nem döntötted el, hol szeretnél
továbbtanulni, vagy nem tudod, melyik
szakmának milyen előnye és hátránya van,
segítünk! Minden alkalommal legalább 4
területet mutatunk be olyan emberek segítségével, akik abban a szakmában dolgoznak. Kérdezhetsz tőlük, elmesélik, ők
miként döntöttek annál az adott területnél. Várunk Titeket a Szüleitekkel együtt!
A program időpontja:
2016. szeptember 26. (hétfő) 18:00
2016. október 17. (hétfő) 18:00

2016. szeptember 30. péntek
NÉPMESE NAPJA
9.45
Kassovitz László: Pamacs és Burkus – játékos, kutyás mese a szerző előadásában a Könyvtárban
a Laky Ilonka Általános Iskola és a Rábai
Miklós Művelődési Ház közös szervezésében
9.00
Népmeseolvasó verseny
gyerekeknek két korcsoportban (3-4. és
5-6. osztályosok)
10.30
Kassovitz László: Magyar népmesék rímbe, ráncba szedve
11.30 A népmeseolvasó verseny ünnepélyes díjátadása

2016. október 3., hétfő 15 óra
Teadélután az Idősek Világnapja alkalmából
Gergely Theater: Időutazás – Operettek,
kuplék, sanzonok, örökzöld slágerek, kabaréjelenet, megzenésített versek Pelsőczy
László és Némedi-Varga Tímea előadásában
A belépés díjtalan!
MOZGÁS - TÁNC
Etka Jóga
Erőfejlesztő és erőgyűjtő módszer az
egészséges, örömteli ÉLET-ért!
A módszer megtanít bennünket arra,
hogy hogyan legyünk frissek és rugalmasak, hogy a mozgás öröm legyen minden
életkorban.
Ha egy egészséges, örömteli programot
szeretnél, gyere, jógázz velünk! Csatlakozz
a csapathoz!
Foglalkozás: csütörtökönként 18.30-20.00
óráig
Részvételi díj: 1.200,-Ft/alkalom
Foglalkozásvezető: Horváth Istvánné Ircsi
06/30 575 13 37
Gyógytorna
szakképzett gyógytornász vezetésével.
Mozgásszervi panaszokkal, csontritkulással, ízületi bántalmakkal küzdőknek különösen ajánlott!
Foglalkozások: hétfőn és pénteken 18-19
óráig
Részvételi díj: 4.500,-Ft/8 alkalom vagy
800,-Ft/alkalom
Foglalkozásvezető: Török Tamásné, Ági
gyógytornász

E-dance Tánc- és Mozgásstúdió
Hip-Hop
Jazz-tánc
Reggaeton
Zökkentsd ki magad a szürke hétköznapokból, ismerd meg a hip-hop életérzést:
New style, funky, house, locking, wacking,
old school, reggaeton.
Légy Te is tagja egy remek csapatnak!
Kezdő és haladó órák egyaránt, folyamatos fellépési és versenyzési lehetőség! Bulik, évzáró gála, edzőtábor, nyári kurzus és
minden, ami egy tánciskolában elengedhetetlen!
A foglalkozások pontos időbeosztásáról
és a részvételi díjakról érdeklődni lehet a
Stúdió vezetőjénél.
Stúdióvezető: Virágné Szilágyi Edina (okleveles modern- kortárstánc pedagógus)
Részletek és jelentkezés: edancehhti@
gmail.com vagy 06 20 520 71 80 telefonszámon
Művészi torna – balett
A stúdióban 3 éves kortól tanulhatnak
művészi torna-balettképzést a gyermekek Berczik Sára módszerei alapján. Cél
a harmonikus és szép mozgáskultúra elsajátítása. A gyakorlatokat az életkornak
megfelelő zene kíséri. Az első félévben
testképzést tanulnak, a második félévben
kézi szerekkel (kis szalag, labda, karika)
ismerkednek meg. A tanév mindig színpadi gálaműsorral zárul.
Tanfolyamvezető:
Selényi
Kármen
(06/20/393 53 21)
Modern táncpedagógus - koreográfus
Foglalkozások: szerdán és pénteken 1717.45 óráig (A jelentkezők létszámától és
korától
függően csoportbontás lehetséges)
Részvételi díj: 5500 Ft/hó vagy 1.000 Ft/
alkalom
Beiratkozás: 2016. szeptember 9-én 16.30tól
www. szitakotok.eoldal.hu
Nazirah Hastánc
A hastánc ősi speciálisan nőknek való
mozgásforma, kortól, testalkattól függetlenül bármelyik nő művelheti. A hastánc
mozdulatainak segítségével jobban megismerjük testünket, lelkünket, mentálisan feltölt. Megtanulunk odafigyelni és
együttműködni testünkkel, segít
a kar, has, váll, hátizmok erősítés-

Cserfa
ében.
Gyerekeknek 10 éves kortól csütörtök 17-18 óráig
Részvételi díj: 2.500 Ft/hónap
Felnőtteknek
alap-kezdő szinten hétfő 18-19 óráig
középhaladó szinten csütörtök
18-19 óráig
Részvételi díj: 1.000 Ft/alkalom
Foglalkozásvezető: Kozma Barbara - szakképzett orientális táncoktató (06 70 771 41
06)
Folyamatos csatlakozási lehetőség!

Programok
lalkozások óvodásoknak és kisiskolásoknak
A Kids Club nemzetközi nyelviskola csoportjai szeptembertől várják a Művelődési
Házba a gyermekeket a vidám hangulatú,
kis létszámú klubfoglalkozásokra.
Ha Ön is szeretné, hogy gyermeke egy kipróbált nyelvi program révén hatékonyan
és szinte észrevétlenül kezdje elsajátítani
az angol nyelvet, sok szeretettel várjuk
gyermekét!
Részletes információ: Magánhangzó
Nyelviskola 06/20 239 46 71 (nyelvi@maganhangzo.hu)

TANFOLYAMOK
Babamasszázs
A kicsik és a szülők nagy örömére a babamasszázs nem csak a fájdalmakat enyhíti,
de a baba-szülő kapcsolatot is szorosabbá
teszi. Erősíti a babák immunrendszerét, az
izomzatot, fokozza a vérkeringést.
A masszírozott babák a betegségekkel
szemben ellenállóbbak, kiegyensúlyozottabbak, nyugodtabbak, éber állapotban
aktívabb a figyelmük és érdeklődőbbek.
Kevesebbet sírnak, könnyebben alszanak
el és alvásuk minősége is javul. A súlygyarapodásuk és fejlődésük kiegyensúlyozottabb. A kurzus 4 foglalkozásból áll.
Oktató: Ács Rozália védőnő
A foglalkozásra jelentkezni a védőnőknél
lehet.
Kids Club
Élményszerű, beszédközpontú angol fog-

Meditatív rajzolás anyukáknak
Zenfirkálás, mandalakészítés, színezés
azoknak, akik szeretnének egy-két órára
kikapcsolódni az éjjel-nappal zakatoló
anyuka-módból.
A pihentető alkotás után felfrissülve, új
energiákkal feltöltődve folytathatók a babás hétköznapok. Aki azt gondolja, hogy
nincs tehetsége a rajzoláshoz, és semmiféle alkotóképességgel nem rendelkezik,
ezzel a módszerrel meggyőződhet az ellenkezőjéről.
Foglalkozások: keddenként 10-12 óráig
Részvételi díj: 1500 Ft/alkalom vagy 5000
Ft/4 alkalom
Foglalkozásvezető: Kovács Ildikó (06/20
299 06 30)
Rajz és önismeret – JOBB ALFÉGYTEKÉS rajztanfolyam kezdőknek
A 2 napos kezdő tanfolyamon – a közismert jobb agyféltekés módszer
alapján – mindenki
által megtanulhatók az élethű rajzolás alapjai.
A rajztanulás kulcsa nem a kézügyesség, hanem
a figyelem, egy
másfajta látásmódra való átváltás. A
rajzolás kikapcsol
és feltölt, és abban
is segít, hogy más-
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képp nézzünk önmagunkra és életünk különféle területeire.
2016. szeptember 16. (péntek) 18-20 óráig
Bevezető a rajztanfolyamhoz
Részvételi díj: ingyenes
2016. szeptember 24-25. (szombat-vasárnap) 10-18 óráig
Kezdő rajztanfolyam
Részvételi díj: 14000 Ft/2 nap
Foglalkozásvezető: Kovács Ildikó (06/20
299 06 30)
Festő- és rajzműhely
Az érdeklődők elsajátíthatják a különféle rajz- és festéstechnikákat. Kínálatunk:
rajzkészség egyénre szabott fejlesztése,
rajzpályázatokon való részvétel, felvételire
felkészítés felnőtt korcsoportban.
Foglalkozások: keddenként 18 órától
Oktató: Hudatsek László, rajz- és vizuális
kommunikáció tanár
Részvételi díj: 5000,- Ft/hó
KÖZÖSSÉGEK
Baba – mama klub Ecseren
Baba – mama klub a Rábai Miklós Művelődési Házban minden hónap utolsó szerdáján.
Várunk minden kisgyermekes családot
egy kötetlen beszélgetésre a kisgyermekes mindennapokról, közben egy fél órás
RINGATÓ foglalkozást tartunk.
Szakmai vezető: Torma Ottília védőnő
A részvétel ingyenes!
Nyugdíjas Klub
Klubnapok heti rendszerességgel
Klubdélutánok, kirándulások, vacsorák,
zenés-táncos, önállóan összeállított műsorral egybekötött rendezvények
Elnök: Sosovicza Jánosné
2016. szeptember 17. szombat 17 órától
Férfinap

Társasjáték Klub – játszani jó
A Száz Kéz Egyesület sok szeretettel várja
az érdeklődőket a társasjátékok sokszínű
világába.
Klubnapok:
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Szeptember 9. péntek 17-20 óráig.
Október 7. péntek 17-20 óráig

Fotó Klub:
Várunk mindenkit, aki érdeklődik a fotózás iránt, akár hobbi szinten, akár profeszszionális szinten űzi ezt a szép tevékenységet. Lehetőség nyílik mindenki számára
saját képeinek bemutatására, értékelésére,
kiállítására, elsajátíthatják a képalkotás,
komponálás alapjait is. Technikai eszközmegkötés nincs, a program INGYENES!
Igény szerint szakelőadók, illetve fotóművészek előadását is meghallgathatják, közös fényképezési feladatokat végezhetnek.
Vezető/koordinátor: Mészáros Zsuzsa
(Tel.: 06-20/357-9903) / Szatmári Zsuzsanna
Klubnapok:
2016. szeptember 15. (csütörtök) 18:0020:00
2016. október 13. (csütörtök) 18:00-20:00
Ötletek Világa:
Sok háziasszony tartja magáról, hogy nem
tud dekorálni, nincs hozzá érzéke, pedig
rengeteg egyszerű és kreatív ötlet van
arra, miként csinosíthatjuk környezetünket, hogyan használhatunk fel és gondol-

Programok
hatunk újra tárgyakat és annak funkcióit.
Erre hivatott ez a délután.
A program INGYENES! (Amennyiben
nagyobb anyagköltséggel jár, természetesen akkor előzetes egyeztetés után lesz
részvételi díj.)
Vezető/koordinátor: Szatmári Zsuzsanna
és Kovácsné Lebedy Ágnes Márta
Klubnapok:
2016. szeptember 10. (szombat) 15 órától
2016. október 8. (szombat) 15 órától

Kártya Klub:
Amíg a háziasszonyok az Ötletek Világában fedezik fel a bennük szunnyadó szépséget, addig a férfiak (de természetesen
akár a hölgyek is) egy másik teremben
kártyázhatnak. Idézzük fel a régi idők
nagy kártyapartijait (snapszer, römi, stb.).
A részvétel INGYENES!
Vezető/koordinátor: Szatmári Zsuzsanna
(?)
Klubnapok:
2016. szeptember 10. (szombat) 15 órától
2016. október 8. (szombat) 15 órától

Cserfa
ta papírra vetni gondolatait, történeteit,
meséit, akár rímbe szedve, akár prózában.
Sokaknak nincs lehetősége ezt megmutatni, publikálni, véleményeztetni. Itt megteheti. Nem ez az egy terület, amivel foglalkoznánk, hanem maga a magyar nyelv.
A helyesírás változásától az egyes szavak
jelentéséig, használatáig, a stilisztikai finomságoktól a szép kiejtésig kötetlenül
beszélgethetnek, illetve azzal foglalkozhatnak.
Helyszín: Könyvtár
A részvétel INGYENES!
Vezető/koordinátor: Vágvölgyi Lajosné
(Tel.: 06-20/366-6224)
Alkalom: havonta egy nap. (Minden hónap utolsó szerdája)
2016. szeptember 28. (szerda) 16:00-17:00
2016. október 26. (szerda) 16:00-17:00

Western tánc
Linedance, vonaltánc
Minden második pénteken 18-20 óráig a
Varázs Lovas Sport Egyesület szervezésében.
További részletek és információ a 06/30
984 30 34-es telefonszámon kérhető.

Irodalmi Kör:
Az emberek nagy része már megpróbál-

Nemzetiségi találkozó Bánkon

Közhírré tétetik!

2016. július 31-én Bánkon került megrendezésre az 50. Nógrád Megyei Nemzetiségi Találkozó és a Magyarországi Szlovákok 20. Országos Folklór Fesztiválja. A nap folklór istentisztelettel kezdődött a helyi evangélikus templomban, majd a mintegy 50 helyről érkezett lakodalmas csoportok és népviseletes esküvői párok felvonulására került sor a település főutcáján.
A gyönyörű környezetben lévő tószinpadon pedig magyarországi szlovák hagyományokat
őrző településekről és Szlovákiából érkezett néptáncegyüttesek műsora következett. Az Ecseri Zelený Veniec felnőtt, a Petruska és a nyugdíjas csoportjai közös produkcióval készültek a
fellépésre, mellyel ismét sikerült öregbítenünk Ecser jó hírnevét.

Az ecseri kisbíró közhírré téteti,
hogy Urunk 2016. esztendejében, annak is
szeptember 24. napján
Szüreti felvonulás rendeztetik,
melyre ezúton minden ecseri lakos meghívattatik.
Délután 14 órakor indul majd a hintó,
Rajta ül a gazda, gazdasszony, s a szüreti
bíró.
Régi szokás szerint illőn ékesítve
Utánuk az Ecseriek vidám tömkelege.
Fúvósok vezetik a színpompás vonulást,
Lovas hintók színesítik az ünnep forgatagát.
Táncosok ropják víg kedvvel zenére
Környékbeli jó vendégek sokfelől érkezve.
Meg-megállnak itt-ott dallal, tánccal
kérve,
Mindenkit a szőlő és bor ünnepére.
Isten éltesse hát a falu népét,
Kisbíró szövege mostan leli végét!
Kívánok sok jót, bort és egészséget,
A szüreti napra jó mulatást néktek!
Este a bálban
Vigadjon a falu apraja és nagyja,
Vigadjon reggelig mindenki, ha bírja!
A 20 órakor kezdődő bálra a Rábai Miklós
Művelődési Házban
kaphatók jegyek 2000,- Ft-os áron.

Cserfa

Lélekgondozó

2016. szeptember 9. I 11

Van, aki várta és van, aki nem
Kezdődött az iskola! Alice Csodaországban azt kérdi a Macskától: „Mondd már
meg, melyik úton menjek? Azt mondja
a Macska: az attól függ, hová akarsz
eljutni? Csak úgy valahová, hangzik a
válasz. Akkor egészen mindegy, merre
mész. „Aki nem tudja, miért él, az nem
tudja, hogyan éljen”, mondja az indiai
közmondás.
Egy kamaszodó gyermek elhatározta
barátjával az olaszországi körutat. Sikertelen vizsgáját és szerelmi csalódását
akarta kiheverni. Indulás előtt 3 nappal
találkozott egy vírussal, 39 fokos láz,
minden terve elillant. Elegem van a kudarcokból, én sikeres életre vágyom,
mondta.
Mi a siker? Azon emberek sikeresek,
akik életüket kezükbe veszik és értelmesen vezetik. Akik megformázzák saját karakterüket. Akik felszínre hozzák
egyéni adottságukat és javítanak valamit
a világon. (Így fogalmaz egy pszichológus.) Vörösmarty így fogalmaz: „Kincs,
hír, gyönyör, legyen bár mint özön, / A
telhetetlen elmerülhet benne, / S nem
fogja tudni, hogy van szívöröm. „
Jézus élete külső szemlélő előtt sikertelen. Tanítványi elfutottak, egyik apostol megtagadta, a másik elárulta. S mégis
így kiáltott az élete befejezésekor: „beteljesedett”. A látszólagos kudarc ellenére élete teljes élet volt. Nem hiányzott
belőle semmi. Betlehemben kezdődött és
a Golgotán fejeződött be. Ő ezt nevezte
teljes életnek. És az is volt.
A sikeres élet buktatója a lanyhaság:
aki felületes a tanulásban, immel-ámmal
végzi a munkáját, aki az akaratát nem
erősíti, aki hagyja elszürkülni érzelmi
életét. Annak az élete torkollik valódi

sikertelenségbe, aki belenyugszik a szürkeségbe. „Nem vagy se hideg, se meleg.
Mivel langyos vagy, kivetlek a számból.
Hát nem tudod, hogy nyomorult vagy és
szánalomra méltó, szegény, vak és mezítelen. (Jelenések könyve: 3, 14-20)
Sikeres élet feltételei: Törekedjünk
alaposságra a tudásban, szilárdságra az
akarat terén, Legyen nagy álmod önmagadról, (Istennek minden emberről, rólad
is külön terve van, amiért akarta, hogy
legyél.)
Győzd le a céljaid elé tornyosuló akadályokat. (Napóleon hatalmas munkával
alagutat fúratott az Alpokba, s így jutott
el Itáliába.)
Még ma kezdd el. „A tett halála az
okoskodás”. Több is telik tőlem. „Legyetek tökéletesek, mint a ti Atyátok” –
mondja Jézus.
A vitorlás nem tud haladni, ha nincsen
szél. Kérd a Szent Lelket, hogy életed
csónakja ebben az iskolaévben célba érjen.
Barotai Endre plébános
***

Júniusi körte
Mint a kora érő júniusi körte.
Incseleg a lomb közt ígéretes zöldje
De ha leszakítod, savanyú is, fás is
Képmutató zamatába ínyed belevásik
Látod Uram, látod, ilyen vagyok én is,
Ahhoz, ami lennék, ﬁatal is, vén is,
Fiatal is: hamar-láng, hamarosan hűlő,
Vénecske is ,,sápítozó, suton ülő
Jóakarat, hiszen volna elég benne,
Csak az akarattól akarás is telne!
Egy akarás sarkába szegődne a másik,
Futná a vetéstől egészen aratásig
Sík Sándor

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

A Cserfa következő, 2016. 10. száma október 09-én jelenik meg.
Nyomdába adás: október 3., 16
óra. Lapzárta: szeptember 26.

Az új épületrész az iskola, a falu büszkesége

Részlet az ünnepi műsorból

Tabáni István dedikál fellépése után
ifjú rajongójának

Papp Andrásné átveszi az Ecserért díjat Gál Zsolt polgármestertől

A nyugdíjasok műsora Szent István-napon

