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Cserfa

Képviselő-testületi ülés – szeptember 14.
Ecser Nagyközség Önkormányzata
szeptember 14-én tartotta rendes képviselőtestületi ülését.
A testület elfogadta az idei Szent István
napi rendezvény Dévényi Gáborné művelődésiház igazgató által előterjesztett
beszámolóját.
A képviselők elfogadták a Cserfa Kuckó
Óvoda 2015/2016. évi tevékenységéről
szóló beszámolót.
A grémium jóváhagyta az önkormányzat 2016. I. félévi beszámolóját.
A testület döntött arról, hogy a jelenleg
érvényben lévő vízszolgáltatási díjakban
meg nem térülő veszteséget Ecser önkormányzata nem tudja vállalni. A képviselőtestület felhívja az üzemeltető DPMV Zrt.
figyelmét, hogy az ecseri ivóvízhálózat
vízveszteség csökkentésére tegyen konk-

rét lépéseket.
A képviselő-testület módosította a szociális rendeletét.
Megalkotta továbbá a köztisztaságról, a
hulladékkezelésről, a hulladékok szelektív gyűjtéséről és a környezetvédelemről
szóló önkormányzati rendeletet, amelylyel az előző jogi aktust módosították. A
módosítás értelmében a zöldhulladékot,
a szelektív hulladékot, a lomtalanításra
szánt lomot legkorábban a szállítás napját
megelőző 48 órával lehet kihelyezni a közterületre.
A képviselő-testület döntött arról, hogy
2017-ban is csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz.
A grémium úgy határozott, hogy a József
Attila utcában 3,5 tonnás súlykorlátozást
és 30 km/óra sebességcsökkentést szabá-

Győztek a NEM-ek Ecseren is
Az országos eredménynél jobb részvétellel ért véget a népszavazás Ecseren.
A faluban ilyen eredmények születtek: a 3124 választásra jogosult lakos
közül 45,97 %-nyi voksoló jelent meg.
Az IGEN-ek száma 2,06 % (27 db), a
NEM-eké 97,94 (1283 db). Az And-

rássy Utcai Óvodában 46,06 % volt a
részvételi arány, az IGEN-eké 2,06 %, a
NEM-eké 97,94 %. Laky iskola: 45,79
% a részvételi arány, IGEN-ek: 1,78 %,
NEM-ek : 98,22 %. Rábai művelődési
ház: 46,11 % a részévteli arány. IGENek: 2,46 %, NEM-ek: 97,54 %.

Szigorúbbak lettek a hulladékgyűjtők
kihelyezési szabályai

Szigorította a képviselő-testület a zsákok kihelyezésének rendjét. Sokszor tapasztalhattuk, hogy egyes ingatlanok elé a hulladékgyűjtő zsákok már napokkal (hetekkel)
az elszállítás előtt kikerültek. A Vertikál Zrt. által év elején megküldött naptár alapján
tudható a szállítások pontos ideje. Az önkormányzat honlapján is jelezzük, közzéteszszük minden szállítás előtt. Az elmúlt hónapokban többször kérte az önkormányzat a
lakosságot, hogy ne az utcán tárolja a zsákokat. Ezeknek a felhívásoknak nem volt meg a
kellő hatása. Továbbra is sok helyen az utcán rothadt a hulladék, rombolva az utcaképet.
A fenntarthatatlan jelenség visszaszorítása céljából Ecser Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete módosította köztisztasági rendeletét. A módosítás szerint 2016.
október elsejétől a kukákat, szelektív, vagy zöldhulladékos zsákokat, a zöldhulladékot, a
lomtalanítás során elszállítandó lomot legkorábban a szállítás napját megelőző 48 órával
lehet kihelyezni a közterületre. A rendelkezés megszegői helyszíni bírsággal, vagy közigazgatási bírsággal sújthatók.

Felhívás a felsőoktatásban most végzett
elsődiplomás hallgatók részére
Ecser hagyományai közé tartozik, hogy a
képviselő-testület ülésén a polgármester
köszönti és megajándékozza azokat a fiatalokat, akik felsőfokú tanulmányaik befejeztével megszerzik első diplomájukat.
Mivel erre vonatkozó nyilvántartás

a Polgármesteri Hivatalban nincsen, az
önkormányzat kéri, hogy az érintettek
október 28-áig a Polgármesteri Hivatalban jelentkezzenek, vagy hozzátartozóik,
ismerőseik jelezzék, ha felsőfokú tanintézményben végző diákot ismernek.

lyozó kresztáblát helyez ki.
A képviselő-testület döntött arról, hogy
lehetővé teszi az EKO Kft. részére fűkasza
és benzinmotoros fűnyíró beszerzését.
A képviselők döntöttek arról is, hogy a
Rábai Miklós Művelődési Házban három
hónapos próbaidőre lehetőséget biztosít
kávéautomata gép elhelyezésére.
A grémium elfogadta Gál Zsolt polgármester beszámolóját.

Bursa Hungarica
Felsőoktatási
Ösztöndíjpályázat
Ecser Nagyközség Önkormányzata idén is
csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz, hogy segítse
az ecseri diákokat tanulmányi feltételeik
javításában.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma
megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázat keretében meghirdette a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2016/2017.
tanév II., és a 2017/2018. tanév I. félévére
vonatkozóan.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. november 8.
További információk a http://www.
emet.gov.hu felületen érhetők el.
Ecser Nagyközség Önkormányzata

“Unokázós” csalók
Két nyugdíjast is rászedtek az „unokázós” csalók a faluban a közelmúltban.
Ecseren a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának
kampánya keretében szeptember 19én, hétfőn Ulicza Balázs, ecseri körzeti megbízott tájékoztatta az ecseri
szépkorúakat az időseket fenyegető
veszélyekről a Rábai Miklós Művelődési Házban. Kérjük a fiatalabb hozzátartozókat, hogy beszéljenek erről
a bűnelkövetési formáról idősebb rokonaiknak, akik talán nem olvassák a
neten a bűnügyi híreket. Hagyják meg
nekik azt a telefonszámot, ahol bármikor elérhetik Önöket, az unokájukat.
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Tartsuk tisztán a környezetünket!
A nyár végeztével a kerti munkálatok lassan
befejeződnek, a fűnyírást a lehulló falevél
összeszedése váltja fel. A füvet, a lehullott
lombot és minden, a kertben keletkező zöldhulladékot elszállítanak. Az elszállítás feltétele, hogy a hulladékot VERTIKÁL emblémával ellátott biológiailag lebomló zsákban,
valamint 70 cm-re vágott száras, kötegelt
formában helyezzük el a ház előtt. Az év
elején kiadott ütemezés szerint november
végéig lesz elszállítás, mindenkit kérek, hogy
a szállítást megelőzően tegyék csak ki a hulladékot. Amennyi zsákot kihelyeztek, annyi
cserezsákot biztosítanak helyette. Akinek
ennél több zsákra van szüksége, a Rábai
Miklós Művelődési Házban kérhet.
Többen kérdezték, hogy kinek a feladata eltakarítani a járdára hullott falevelet,
az árokban összegyűlt hordalékot. Ismét
szeretném tájékoztatni lakosainkat, a járda
tisztán tartása lakossági feladat, beleértve
a télen lehulló hó eltakarítását is. Az árok
takarítása is az ingatlan tulajdonosának a
feladata. Vannak a Magyar Állam tulajdonában lévő utak és árkok, itt az üzemeltető
helyett az Önkormányzat szokta elvégezni
az árok takarítását. Szeretném tisztázni azt
a félreértést, ami a közterület használatával
kapcsolatosan évek óta rendszeresen felszínre kerül. A ház előtti terület közterület,
itt bármit építeni, bontani, átalakítani, fát
kivágni az önkormányzat jegyzőjének engedélyével lehet. Tehát ha valaki járdát épít,
be kell jelenteni a közterület felügyelőnél,
a Jegyző Úr engedélyezi, és kezdődhet az
építés. Ha valaki az árkot szeretné burkolni, vagy le akarja fedni, akkor szintén ez a
menete. Az árok lefedésénél figyelembe
kell venni és biztosítani kell, hogy az útról
lefolyó víz be tudjon folyni az árokba. Biztosítani kell a takarítás lehetőségét is legalább tisztító nyílások alkalmazásával. Itt
szeretném ismételten megjegyezni, hogy
az ingatlanokon keletkezett csapadékvíz
árokba történő kivezetése szabálytalan, az
országos szabályozás szerint a csapadékvíz
szikkasztását a telken kell megoldani. Másik
ismételten előkerülő kérdés a lakó-pihenő
övezeteink sebességkorlátozása. Folyamatosan érkeznek hozzám pro és kontra érvek,
észrevételek, javaslatok. A helyzet megoldhatatlannak látszik, ebben az ott lakók

összefogása szükséges. Többször foglalkoztunk itt, a Cserfa újságban is ezzel a kérdéssel. A képviselő-testület is többször beszélt
róla. A forgalomlassító eszközök - köznyelvben fekvőrendőr - telepítéséről alkotott is
rendeletet. Lakossági kérésre lakó-pihenő
övezetbe sorolta a Kálvária, belső Kálvária
területeket. Ettől kezdve ugyanazokat a szabályokat kell betartani a Kálvárián is, mint
a telepi (a vasút vecsési oldalán) területeken
és a Petőfi utcában. Erről az ott lakókat megkérdeztem egy lakossági fórumon. Tájékoztattuk a lakosainkat a KRESZ által a lakó-pihenő övezetekre vonatkozó szabályokról. A
rendőrség is végzett tájékoztató tevékenységet. Sokan panaszkodnak, hogy a szomszéd
vagy a szomszéd utcában lakó átlépi az erre
a területre engedélyezett 20km/h-ás sebességhatárt, veszélyeztetve az itt játszó gyerekeket. Nem gondolom, hogy ezt a problémát az önkormányzatnak kellene és/vagy
lehetne megoldania. Azt kérem minden
lakosunktól, figyeljünk egymásra. Vágjuk le
a füvet a ház előtt is, az üres telkeinken is,
segítve az allergiásoknak átvészelni azt a pár
hónapot (és a környezetünk is szebb lesz).
Lehetőleg olyankor végezzünk hangos ház
körüli munkát, amikor másokat vélhetően
nem zavar. Válasszuk meg a sebességünket
úgy, hogy azzal az utcán kint bicikliző gyerekeinket ne veszélyeztessük. Sorolhatnám,
de tudom, hogy mindenki pontosan érti,
mire gondolok. KÖSZÖNÖM megértésüket!
Szeretnék egy kérést is megfogalmazni.
Évtizedek óta problémát okoz az illegális szemétlerakók kialakulása. Évről évre rengeteg
pénzt áldozunk a helyzet kezelésére. Az önkormányzati területekről és a Magyar Állam
területeiről ebben az évben is két alkalommal civil összefogással is végeztünk szemét-

Meghívó

Ecser Nagyközség Önkormányzata sok
szeretettel meghívja Önt és Kedves Családját 2016. október 23-án, vasárnap
17.00. órára a Rábai Miklós Művelődési
és Közösségi Házba, az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett ünnepi műsorra.
Közreműködnek a Laky Ilonka Általános
Iskola tanulói.

szedési feladatot.
Az önkormányzat
is végez saját erőből
elszállításokat. Vannak olyan
magánterületek és
magán utak, ahol
felszólítottuk a tulajdonosokat az elszállításra. Azt kérem mindenkitől, ha látja,
hogy valaki szemetet pakol ki bárhol, haladéktalanul (nem egy két nap múlva) jelezze a
rendőrségnek, készítsen fotót a rendszámról,
megkönnyítve az azonosítást. Kaptam tanácsokat, kamera kihelyezésére. Ez ha lenne rá
forrás, saját területeken megoldható lenne,
de a magánterületek ilyen módon történő
megfigyelésére nincs lehetőségünk. A régi
vecsési út és környéke magánterület, ahogy
a Merzse-mocsár felé vezető út és annak bal
oldala is az. Ennek ellenére ezeken a részeken is szedtünk tavasszal több teherautónyi
szemetet. Gondolom, senkit nem lep meg,
újratermelődik.
Szeretném tájékoztatni lakosainkat, hogy
az áram és a fölgáz után a kommunális hulladékszállítás rendszerében is eljutottak a
központi számlázás rendszeréhez. A számla
kiállítója a Nemzeti Hulladékgazdálkodási
Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen
Működő Részvénytársaság (NHKV Zrt.)
lesz. Tavasz óta nem kaptunk számlát. A
szolgáltató tájékoztatása szerint ez rövidesen
megoldódik, erről és a befizetés menetéről
mindenkit tájékoztatni fognak.
Lezárult a népszavazás, az eredmény mindenki számára ismert. Részletesebb tájékoztatást ezzel kapcsolatban egy másik cikkben
olvashatnak. Itt ragadom meg az alkalmat,
hogy megköszönjem mindenkinek az ezzel
kapcsolatos munkáját, a helyi választási bizottságnak, a szavazatszámláló bizottságok
tagjainak és minden segítőnek.
A képviselő-testület minden évben tavaszszal falugyűlést, ősszel pedig közmeghallgatást tart a Rábai Miklós Művelődési Házban,
ahova nagy szeretettel várjuk az érdeklődő
lakosainkat. A közmeghallgatásra az október
19-én 18 órakor tartandó testületi ülésen kerül sor, a falugyűlés pedig várhatóan május
elején lesz.
Gál Zsolt polgármester
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Ügyféltájékoztató a Nemzeti Egységes Kártyarendszerről
→ kártyák kibocsátását támogató keretrendszer: A NEK-rendszer egy olyan,
elektronikus tároló elemet (chipet) tartalmazó kártyák rendszerezett kibocsátását támogató keretrendszert jelent, amely
központilag szabályozza a legfontosabb,
alapvető technológiai, eljárási, szervezeti és
egyéb feltételeket.
→ egyetlen rendszerhez csatlakoztat:
A NEK célja, hogy az egyes, elektronikus
kártyát kibocsátó és elfogadó szereplők
(pl.: állam, önkormányzatok, közlekedési
vállalatok, egyéb szolgáltatók és gazdasági
szereplők) az állam által szabályozott és ellenőrzött rendszerhez csatlakozzanak.
→ megvalósítja az egységes kártyatechnológia alkalmazását: A rendszerhez való
csatlakozással ugyanis megvalósulhat az
egységes és szabványosított kártyatechnológia alkalmazása, valamint a magas fokú
biztonságot nyújtó gyártási, kibocsátási,
logisztikai és működési rendszerben, központilag kezelt és hitelesített (közhiteles)
megszemélyesítő adatok felhasználásával
létrehozott elektronikus kártyák kibocsátása.
→ egy kártyához több funkciót is biztosít:
A NEK keretében kiadott kártyák egyszerre több funkcióval felruházhatóak lesznek,
így a kártyafelhasználó (állampolgár) választása szerint, a különböző elektronikus
kártyával igénybe vehető alkalmazások,
kártyatípusok akár egyetlen kártyára is
egyesíthetőek lesznek, de igény szerint a
szolgáltatások működhetnek külön kártyán is.
→ egyszerűsít és biztonságot ad: A NEK
lehetőséget biztosít arra, hogy a polgárok egyszerűbben, gyorsabban vehessenek igénybe kapcsolódó szolgáltatásokat,
mindehhez pedig megteremti az egységes,

költséghatékony működés feltételeit, lefekteti egy biztonságos kártyarendszer alapjait.
→ közhiteles nyilvántartások alapján működik: Valamennyi NEK kártyán a közhiteles nyilvántartásokban (okmányirodai
szakrendszerekben) szereplő adatok kerülnek megjelenítésre.
Kártyatípusok
Az elsődleges kártya vizuálisan tartalmazza a
• kártyafelhasználó arcképmását, családi
és utónevét,
• NEK-re utaló jelzést,
• kártya egyedi sorszámát.
Elektronikusan tartalmazza a kártya
elektronikus egyedi azonosítóját és a kártyakibocsátó egyedi azonosítóját.
Az elsődleges kártya tartalmazhatja:
• a kártyafelhasználó születési helyét és
idejét,
• lakó- és tartózkodási helyének településnevét,
• 12. életévét betöltött kártyafelhasználó
esetében az aláírását,
• kártyakibocsátó megnevezését,
• kártya kiállításának napját és az érvényességére vonatkozó adatot.
A NEK-ben kiadott kártyák kiállításához
egy előzetes NEK-regisztráció (arcképmásés aláírás-felvételezés) szükséges, amely valamennyi okmányirodai- és kormányablak
ügyfélszolgálaton, valamint a KEKKH Személyes Ügyfélszolgálatán megtehető.
A NEK rendszerben jelenleg a diákigazolvány kerül kiadásra, azonban hamarosan, az egyes közösségi közlekedési
szolgáltatók (pl. BKK, MÁV, Volán) által
bevezetésre kerülő elektronikus jegyrendszer igénybevételéhez szükséges közlekedési kártya is a NEK rendszerben kiállított

kártya lesz.
A személyazonosság igazolására alkalmas okmányok (személyazonosító igazolvány, vezetői engedély, útlevél) igénylése,
illetve a személyes úton történő pótlásuk
során Önnek lehetősége nyílik arra, hogy
ingyen, előzetes időpontfoglalás nélkül,
az okmányirodai és kormányablak ügyfélszolgálaton, valamint a KEKKH Személyes
Ügyfélszolgálatán az okmányigénylés/okmánypótlás mellett NEK-regisztrációt is
kérjen. (Az ügyintézés ideje mindössze kb.
2-3 perccel növekszik meg.) Mindehhez
annyit kell tennie, hogy az adott okmányigénylés/okmánypótlás során az arcképmás- és aláírás-felvételezésnél jelezze az
ügyintézőnek, hogy Ön NEK-regisztrációt
is szeretne rögzíteni az okmányügyintézés
mellett.
Amennyiben Ön már rendelkezik 2016.
január 1. után elektronikus tároló elemet
tartalmazó személyazonosító igazolványnyal, úgy NEK-regisztráció nélkül is igénybe veheti az egyes közösségi közlekedési
szolgáltatók által nyújtott (teljes árú) elektronikus díjtermékeket.
Amennyiben Ön a közösségi közlekedésben államilag nyújtott kedvezményt (pl.
90 %-os jegykedvezmény, stb.) is igénybe
kíván venni, ebben az esetben NEK-regisztrációval is rendelkeznie kell, függetlenül attól, hogy 2016. január 1. után kiadott
elektronikus tároló elemet tartalmazó személyazonosító igazolványa is van.
Az egyes közösségi közlekedési szolgáltatók (pl. BKK, MÁV, Volán) által kialakításra kerülő elektronikus jegyrendszer
tervezetten az elkövetkező háromnegyed
évben, a szolgáltatók szakmai együttműködésében, lépcsőzetesen kerül bevezetésre.
Részletes információ: www.nek.hu

Elismerés Durayné Környei Emesének
Kitüntette a Magyar Labdarúgó Szövetség
Durayné Környei Emesét, az Andrássy
utcai Óvoda megbízott vezetőjét a Bozsik
Programban végzett eredményes munkájáért.
Durayné Környei Emese az alábbi sorokat írta az eseménnyel kapcsolatban:
Óvodánk, az Andrássy utcai Óvoda már
több éve vesz részt az MLSZ által indított
intézményi Bozsik Programban. Ennek
lényege nem csupán az, hogy a gyermekek megismerkedjenek a focival, hanem
az, hogy kialakuljon bennük a sport irán-

ti igény és szeretet. Tartsák fontosnak a
szabad mozgást és tudatosuljon bennük,
hogy bizony nagyon lényeges ez egészségük megőrzése szempontjából. Erről szól
már évek óta ez a program, amin óvodánk évi 4 alkalommal képviselteti magát.
Fiúk és lányok vegyesen vesznek részt a
Grassroots fesztiválokon, ahol óvónők,
tanítók, edzők irányítják őket a jól kidolgozott menetrend szerint. Ebben az évben
is úgy döntött a vezetőség, hogy díjazza
azok fáradságos munkáját, akik a programok lebonyolításában, megszervezésében

kimagasló támogatást biztosítottak. Így
került hozzám ez a csodálatos kitüntetés,
melyet büszkén vettem át Nyilasi Tibortól, a Magyar Labdarúgó Szövetség sportigazgatójától a szeptember 17-én Telkiben
megtartott ünnepélyes gálán.
Köszönöm mindazon szülők támogatását, akik biztosították gyermekük számára, hogy óvodánk részt tudjon venni a Bozsik Intézményi Programban. Remélem,
hogy ez a jó példa az évek során továbbra
is fenntartható lesz.
Fotó: 12. oldal
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Vidám nap a Tarzan Kalandparkban
Még alig kezdődött meg a tanév, de már sok
esemény, rendezvény tette színessé a Laky
Ilonka Általános Iskola tanulóinak és tanárainak életét. Kiemelkedő volt ezek közül
a tavalyi év kitűnő tanulmányi eredményt
elért diákjainak jutalom kirándulása. 57
gyerek tölthetett el egy vidám és sportos
napot a Tarzan kalandparkban. Szeptember 22-én az Autómentes világnapon az
iskolában és a Rábai Miklós Művelődési
Ház által szervezett öko-játszóházban is a
környezetvédelemre, a fenntartható fejlődés fontosságára próbáltuk meg felhívni
tanulóink figyelmét. Ezt az is indokolja,
hogy a tavalyi tanév végén iskolánk Pappné Horváth Katalin vezetésével pályázatot
nyújtott be az ökoiskolai cím elérésére. Pályázatunkat befogadták, reméljük sikeres is
lesz, hiszen a cím elérésével kapcsolatban
támasztott követelményeket intézményünk
már régen teljesítette (szelektív hulladékgyűjtés, papírgyűjtés, veszélyes hulladék
gyűjtése, stb.). A hónap utolsó napján a
művelődési házzal közösen idén is megrendeztük a meseolvasó versenyt. Ezen a
megmérettetésen harmadik évfolyamtól
indulnak a gyerekek, a verseny után pedig

minden évben minden tanuló megkapta a
jutalmát, azaz egy előadást nézhetnek meg.
A verseny helyezettjeiről a következő lapszámban számolok be. A Bolyai matematika-és anyanyelvi versenyre is megtörtént
a nevezés, reméljük, a tavalyi évhez hasonlóan, az idén is szép eredményeket érnek el
diákjaink.
A Gyermekjóléti Szolgálattal is szorosabbra fűzzük az idei tanévben a kapcsolatunkat. A szokásos hivatalos érintkezésen
túl a szolgálat munkatársai az osztályfőnöki órákon is megjelennek majd, ahol
csoportkohéziós, konfliktuskezelési és pályaorientációs foglalkozásokat tartanak.
Barna Alice az iskola központi fogadóóráin
is rendelkezésére áll a szülőknek. Az Üllői
Pedagógiai Szakszolgálat logopédusa is fejleszti majd az elsős és másodikos kisdiákokat októbertől. A beilleszkedési, tanulási,
magatartási nehézséggel küzdő és sajátos
nevelési igényű tanulóink fejlesztését házon belül oldjuk meg. Srobár Virág gyógypedagógus vette szárnyai alá a több mint 40
diákot.
Lassan a 8. számú terem is elkészült, s
most már valóban tornaszobaként funk-

Kis népszámlálás Ecseren is
A Központi Statisztikai Hivatal 2016-ban
mikrocenzust tart. A mikrocenzus, más
néven kis népszámlálás végrehajtását a
2015. évi X. törvény rendelte el, az adatfelvétel részleteit pedig a 65/2015. (III.
25.) számú kormányrendelet tartalmazza.
Az adatfelvételre 2016. október 1-je és
november 8-a között kerül sor. A minta
a lakások 10 %-ára terjed ki, és 2148 településen mintegy 440 ezer háztartást és kb.
egy millió embert érint. A mintába került
háztartásokban élők számára a válaszadás
kötelező.
Ecser település bekerült a 2016. évi
mikrocenzus mintájába.
2016. október 1. és 9. között a kijelölt
címeken élőknek lehetőségük lesz arra,
hogy a kérdőívet interneten keresztül önállóan töltsék ki. Amennyiben az önkitöltés lehetőségével nem élnek, akkor 2016.
október 10. és november 8. között a szám-

lálóbiztos keresi fel a háztartást, hogy felvegye az adatokat.
A mikrocenzus egy mintavételes népesség-összeírás, amely két teljes körű adatfelvétel között követi nyomon a társadalmi folyamatokat. A mikrocenzust törvény
rendeli el, a kiválasztott lakásokban lakók
részvétele kötelező.
A mikrocenzus alapkérdőívei a lakás
és a személyi kérdőív, melyekhez kapcsolódnak kiegészítő felvételek, úgymint
a társadalom rétegződése, az egyes foglalkozások presztízse, véleményünk saját
jóllétünkről, az egészségi problémából
fakadó akadályozottság, illetve a nemzetközi vándorlás.
A mikrocenzus első eredményeit a KSH
2017 májusában teszi közzé.
További információk a Központi Statisztikai Hivatal oldalán érhetőek el:
http://www.ksh.hu/mikrocenzus2016/

Ecser területi védőnőt keres

Ecser Nagyközség Önkormányzata területi védőnőt keres teljes munkaidős állásra, közalkalmazotti jogviszonyba. A pályázat benyújtásának határideje 2016. október 14. Részletek az ecser.hu honlapon.

cionál. A falakat kifestettük, az ajtó üvegét
eltávolítottuk, az ablakok biztonsági fóliát
kaptak, és még egy kifeszített háló is garantálja a tanulók biztonságát. A háló elkészítését ingyenesen vállalta a Nea Kötél
Bt., hálásan köszönjük a felajánlást. A negyedikesek úszásoktatása is megkezdődött
szeptember 22-én a gyömrői uszodában
a mindennapos testnevelés keretein belül. A következő félévben az ötödikesek is
elkezdhetik az úszástanulást 18 órában, 9
alkalommal.
Iskolánk csinosításában, esztétikusabbá
és barátságosabbá tételében maguk a diákok is részt vesznek. Gálné Nagy Krisztina
tanárnő vezetésével az új fejlesztő (a volt
könyvtár) falait festették ki, ezzel is vidámabbá téve a terem hangulatát.
Diákjainknak sok sikert, hasznosítható
tudást, jó hangulatú órákat, megértő tanárokat, szüleiknek a gyermekük miatt érzett
büszkeséget, kollégáimnak csillogó szemű
tanítványokat, erős hangszálakat, sok-sok
erőt és türelmet kívánok erre a tanévre is.
Kiss Katalin mb. ig.
Fotók: 12. oldal

Felhívás házszámtábla
kihelyezésre
Bizonyára Önöknek is sok bosszúságot okozott már magánéletükben, vagy
munkájuk ellátása során, mikor nem
találtak meg egy-egy címet. A házszámtábla sokat segít az eligazodásban.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
14/A. § (5) bekezdése szerint minden
házszámmal ellátott épületen a tulajdonosnak fel kell tüntetnie a házszámot.
Kérjük, saját és mások érdekében is
helyezzenek ki épületükre házszámtáblát! Településünkön sok épületről hiányzik a házszám. Sajnos, gyakran egymás mellett lévő házakon sincsen, így
még nehezebb a tájékozódás. Nemcsak
az Önökhöz látogató vendégek, hanem
a hatóságok, a szolgáltató cégek, a postások, vagy akár az ételfutár életét is
megkönnyíti, ha kinn van a házszám.
Amennyiben valaki bizonytalan ingatlana pontos jelölése felől, a Polgármesteri Hivatalban tudunk segítséget
adni. Érdeklődjön, hiszen nagy bonyodalmat okozhat, ha rossz számot tesz
ki.
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Fotóklub alakult Ecseren Ebzárlat
2016. szeptember 15-én megrendezésre került Ecseren a FotóKlub
klubnapja.

Kellemes baráti beszélgetés és az
érdekes előadások mellett gyorsan
elszállt a két óra.

Az ecseri Rábai Miklós Művelődési házban 12 személy részvételével került sor az eseményre. A
tagok között általános iskolások,
fiatalok, felnőttek és nyugdíjasok
találhatók.
A klub célja, hogy a profi és amatőr (hobbi) fotósok ötleteket cseréljenek, tapasztalatokat szerezzenek és tanuljanak.
Az első találkozás alkalmával
Szatmári Zsuzsa részletes előadást
tartott a képszerkesztési módokról.
Az előadás után a gyakorlatban
is sort került a képszerkesztési
módok értékelésére, melyhez az
internetről és az egyik fotós kolléga képeiből hasznosítottuk a tanultakat.
Ezután egy másik klubtag vetítette le fotóit, amely nagy sikert
aratott.

A jelenlévők megbeszélték, hogy
minden hónapban tartanak klubfoglalkozást. A tagok bemutatják
képeiket, melyről a többiek mondanak véleményt, hogy a tapasztalatokból mindnyájan tanuljanak
és a jövőben még jobb minőségű
képeket készítsenek. Tervek között
szerepel kiállítások, előadások és
fotóstúrák szervezése is.
A következő klubnap október
13-án, csütörtökön délután 6 órakor lesz a Rábai Miklós Művelődési házban, melyre minden fotózás
iránt érdeklődőt szeretettel várunk. A részvétel ingyenes!
A Fotó Klub további eseményeit a http://ecserifotoklub.mgj.hu
honlapon, a FotóKlub – Ecser facebook oldalon lehet követni.
Érdeklődni lehet: Szvitek Zsuzsa
06-20-357-9903

A Pest Megyei Kormányhivatal
Monori Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya a vörös rókák őszi
veszettség elleni orális immunizálása céljából, Pest megye Dunától
keletre eső területén belül lévő –
így Ecseren is – települések teljes
területére, a csalétek vakcina kiszórásának időpontjától számított
21 napig ebzárlatot és legeltetési
tilalmat rendel el.
A csalétek vakcina kiszórásának
időpontja 2016. október 1. és 2016.
október 4. közötti időszak.
Az ebzárlat időtartama: 2016.
október 1-október 22-ig tart.
Az ebzárlat tartama alatt:
A tartási helyén minden kutyát
és macskát elzárva, illetőleg a kutyákat megkötve úgy kell tartani,
hogy azok más állattal vagy emberrel ne érintkezhessenek; zárt
udvarban a kutyák elzárását vagy
megkötését mellőzni lehet, ha
azok onnan ki nem szökhetnek.
Kutyát tartási helyéről csak pórázon vezetve és szájkosárral szabad kivinni.
A település területéről kizárólag
érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező kutyát vagy
macskát a hatósági állatorvos kedvező eredményű vizsgálata után és
engedélyével szabad kivinni.
Az ebzárlat alatt befogott kóbor
húsevőket hatósági megfigyelés
alá kell helyezni az ebzárlat időtartamára.
Az ebzárlat alatt húsevő állatok
összevezetésével járó rendezvény
nem tartható.
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Számháború a Gagarin utcai játszótéren

Társasjáték fakalapáccsal
mivel azonban az sokkal költségesebb, ezért
esett a választás a számháborúra.
A hagyományos klubfoglalkozások elengedhetetlen programpontja viszont a társasjátékozás. Szerencsére van lehetőségük
rá, hogy a Magic Box cég minőségi társasjátékaival játsszanak ezen alkalmakkor. Sőt,
az első évben még társasjátékbajnokság
is volt: aki a legtöbbet kipróbálta, az nyert
egy társasjátékot. Tavaly viszont már 5-6
nagyobb nehézségi fokot jelentő játékkal
kellett versenyezniük az indulóknak. S a legeredményesebbjük ingyen zsákbamacskát is
húzhatott még a nyeremény mellé. A játék
fontos szerepet tölt be a közösségépítésben,
hiszen annak egyik leghatékonyabb formája a közösen végzett tevékenység. S emellett a jövőben egyik legfontosabb
feladatuk, hogy civil szervezeteket
is be tudjanak vonni munkájukba.
Így tevékenységüket is szélesebb
alapokra tudják helyezni. Mindehhez természetesen az is szükséges,
hogy a majdani szervezők ki legyenek választva a feladatra. Ezért már
időben külön kell kezelni azokat az
ifiket, akik alkalmasak lehetnek erre
Kirnbauer Andrea és fia, Czéh Dániel, Kun Ata feladatra, s tovább viszik a megtila, valamint a Gyálról érkezett Orosz Jánosné
kezdett munkát.
és unokája, Marsi Dóra beszélget az eseményen

A Száz Kéz Egyesület szeptember elején
tartotta klubfoglalkozását a Rábai Miklós
Művelődési Házban. A résztvevők ez alkalomból nemcsak az épületet, de az udvart is
„elfoglalták”, hiszen ott már pattogott a tűz
az esti szalonnasütéshez, amit Kun Attila, az
EKO Kft. ügyvezetője „csiholt”. Mint Kirnbauer Andrea, az egyesület elnöke elmondta,
munkájuk fő célja, hogy különböző programokat szervezzenek a gyerekeknek. S mivel
helyi szinten nagyon nehéz őket becsalogatni egy-egy rendezvényre, ezért az egyesület
lép közelebb hozzájuk, s szervezi nemcsak
témában, de helyben is hozzájuk programjait. Így például szeptember közepén számháborúztak a Gagarin utcai játszótéren. S jóllehet a lézerháború is nagyon népszerű lenne,

Társas ugrálás kötéllel

Szomjas kislány

Szalonnasütés Kun Attila felügyeletével
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Férﬁnap dallal, tánccal, mulatsággal
Szeptember 17-én, szombaton este Férﬁnap volt
az Ecseri Nyugdíjas Klubban. Náluk hagyomány, hogy négy nagy rendezvényükből egyet
a férﬁaknak ajánlanak. Így nemcsak Nőnap van
és Anyák Napja, hanem Férﬁnap is. Ezen az eseményen vendégül látták a Pencről érkezett nyugdíjasokat is.
A klub rendezvényeit mindig a jókedv és
a színes műsor jellemzi. Nem volt ez másként
most sem. A nyugdíjasok nem töltik hasztalanul
napjaikat. Egy-egy ilyen programra hosszú heteken át készülnek. Nagy gonddal állítják össze a
műsort, amit aztán számtalan próba követ, hogy
minél tökéletesebben szólaljon majd meg a színpadon a produkció. Az eredmény pedig önmagáért beszél: nem számít a kor, az esetleg itt-ott
fájó, hasogató érzés a testen, mert az igyekezet, a
szórakozni és szórakoztatni akarás legalább erre
a pár órára háttérbe szorítja ezeket a hétköznapi
problémákat. Mindenki igyekszik a legjobbat
kihozni magából s a legtöbbet nyújtani az egybegyűlteknek. A rendezvény résztvevőinek kedves köszöntése után ez alkalommal is az énekkar
lépett először színpadra. Ők a tőlük megszokott
magas színvonalon adtak elő egy három dalból
álló színes csokrot. Ezután a Pencről meghívott
vendégek következtek, akiknek már pusztán
színes népviselete is elvarázsolta a nagyérdemű
közönséget. Sztancsik Ferencné hibátlan énekműsora nagy tapsot kapott, s Palkovics Piroska produkciója is felvillanyozta a hangulatot.
Horváth Margitka a szépirodalom útvesztőibe
vezette el hallgatóit. Arany János Családi kör
című versét mondta el – kicsit másként, azaz
úgy, ahogy napjaink tipikus családja megél egy
hétköznapi reggelt munkába, illetve iskolába indulás előtt. Mindenki jól mulatott és nevetett a
találó, rímes fordulatokon, életszerű képeken. A
Kurunczi házaspár – Évike és Lajos – műsora ismét a zene világába vezette vissza a közönséget
jókedvű, ﬁatalos összeállításával. Ezt követően
az immár 90-es éveiben járó Gabai Sándorné
énekelt el két csodálatos sanzont, ﬁatalokat is
megszégyenítő tisztasággal és pontossággal. S
hogy a Férﬁnapon legyen férﬁ szólista is, a hasonló programok jól ismert fellépője, Horváth
András következett, akinek csodálatos hangja
mindenkit elvarázsolt. A műsor változatosságát
biztosítandó ezután a nyugdíjas klub táncosai
léptek a színpadra, akik a Monty csárdást adták
elő pontos, ruganyos léptekkel. A műsor zárásaként először az Ezért a legényért kezdetű nóta
jól ismert dallama csendült fel a ﬁnáléban, majd
pedig Gyulai Erzsébet énekesnő produkcióját élvezhették az est vendégei.
A műsort követően ﬁnom vacsora következett,
majd vidám zenére táncolhattak a jelenlévők.

A vendég penciek műsora nagy sikert aratott

Gabai Sándorné énekel

Horváth András nótázik

A közönség tapssal köszönte meg a gazdag műsort
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Ön mit kezdene plusz egy szobával?

Takarék Jelzáloghitelek
Ön mit kezdene plusz egy szobával,
ha nagyobb otthona lehetne?
Adjon teret igényeinek a Takarék Otthon
és Otthonteremtő Kamattámogatott hitelekkel!
Igényelje lakásvásárlásra vagy építésre
induló díjkedvezményekkel!

Takarék Otthon Hitel
THM: 3,04%-6,22%
Takarék 10+10 Otthonteremtő
Kamattámogatott Hitel
THM: 3,12%-3,20%

Bővebb információ: Ecseri Fiók 70 370 7922

A hirdetésben szereplő hitelhez kapcsolódó Családi Otthonteremtési Kedvezmény Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás. A THM-ek
meghatározása az aktuális feltételek ﬁgyelembevételével történt, a feltételek változása esetén módosulhatnak. A THM mutató értéke nem tükrözi
a hitel kamatkockázatát. A fedezetként bevont ingatlanra érvényes ingatlanbiztosítás megkötése, vagy megléte szükséges. Jelen tájékoztatás nem
teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. A részletekről tájékozódjon a PÁTRIA Takarék ﬁókjaiban, vagy keresse fel honlapunkat!

akcio.patriatakarek.hu/ingatlanhitel
facebook.com/patriatakarek
/HJQpSV]HUĦEESL]]iLQN)W FP

&KLOL-RH3DSDFVtSĘV%%4DODSMDWUDSSLVWDPR]]DUHOODW]HVHQSiFROWFVLUNHPHOO
KDJ\PiNIVW|OWWDUMDMDODSHQRNDOLIRUQLDLSDSULNDNXNRULFDYLJ\i]]EUXWiOHUĘV
%%4FVLUNpV3DSDHJ\HGL%%4DODSMDPR]]DUHOODVDMWY|U|VpVOLODKDJ\PDIULVV
NDOLIRUQLDLSDSULNDJ|U|JIHWDVDMWPRU]VROWNXNRULFDWHTXLOiEDQSiFROWFVLUNHPHOOFVtNRN
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WUDSSLVWDVDMWIUDQFLDFDPHPEHUWVDMWEDFRQSDSULNiVV]DOiPLSHSSHUyQLSDSULND
7HQJHUJ\P|OFVHLSDULDODSYHJ\HVWHQJHUJ\P|OFVHLPR]]DUHOODVDMWWUDGLFLRQiOLVWUDSSLVWDVDMW
NDSULERJ\yIHNHWHpV]|OGVSDQ\ROROtYDERJ\y
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*|U|JSDULDODSPR]]DUHOODpVWUDSSLVWDVDMWY|U|VpVOLODKDJ\PDSiFROWFVLUNHPHOOIHNHWHpV]|OG
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FVLUNHPHOOIHNHWHHUGHLVRQNDIVW|OWWDUMDV]DOiPLJ\XODLNROEiV]NDOLIRUQLDLSDSULND
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$]pWODSXQNRQWDOiOKDWyDODSDQ\DJRNN|]ONRPELQiOM|VV]HEiUPHQQ\LWt]OpVHGV]HULQW
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ZZZIDFHERRNFRP3DSD-RH3L]]D1\LWYDWDUWiV+p.H6]H&V3p6]R9D
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Októberi programok
14. péntek 14.00 óra SÜSÜ ÉS BARÁTAI – életre kelt mesehősök Mirr-Murr,
Oriza Triznyák, Sebaj Tóbiás, a Nagy
Ho-ho- ho horgász, Pom-Pom, Süsü a
sárkány... – Csukás István halhatatlan meseﬁgurái most „teljes embernagyságban”
a valóságban is megjelennek, kilépve a
mesekönyvek, meseﬁlmek világából.
Óránként rajzﬁlmvetítés, fényképezkedési lehetőség. Belépődíj. 500 Ft.
15. szombat 17 óra A PROFORM KFT.
ÉS A RÁBAI MIKLÓS MŰVELŐDÉSI
HÁZ SZERETETTEL MEGHÍV MINDEN ECSERI GYERMEKET ÉS FELNŐTTET!
SÜSÜ, A SÁRKÁNY KALANDJAI –
A Fogi Színház előadásában

A belépés díjtalan, de regisztrációhoz
kötött. Jegyek átvehetők a Művelődési
Házban.
16. vasárnap 10-18 óra SÜSÜ
ÉS
BARÁTAI – életre kelt mesehősök Mirr-Murr, Oriza Triznyák, Sebaj Tóbiás,
a Nagy Ho-ho- ho horgász, Pom-Pom,
Süsü a sárkány...- Csukás István halhatatlan meseﬁgurái most „teljes embernagyságban” a valóságban is megjelennek, kilépve a mesekönyvek, meseﬁlmek
világából.
Óránként rajzﬁlmvetítés, fényképezkedési lehetőség
Belépődíj. 500 Ft.
17. hétfő 18.00 óra Pályaválasztási tanácsadás

Tök jó nap Ecseren
2013-tól minden évben megrendezésre kerül a Tök jó nap Ecseren programja, ami egy
régi, őszhöz kapcsolódó ecseri szokást elevenít fel.
Idén is díszítsük fel portáinkat, saját házainkat tökkompozíciókkal! Célunk, hogy a
régi hagyományt új köntösben elevenítsük fel, szépítve ezzel házunk táját és községünket.
A versenybe benevező családok egy-egy tököt kapnak, melyet saját ötleteik alapján
faraghatnak, díszíthetnek, öltöztethetnek. A kompozíció elkészítéséhez több tököt is
lehet használni, lényeg, hogy díszítésüket csak természetes anyagokkal (fával, papírral, textillel, termésekkel stb.,) lehet megoldani.
A kész kompozíciókat a házak előkertjébe, a kerítés közelébe kell helyezni, hogy jól
láthatóak legyenek az utcáról is.
Jelentkezni október 21-ig lehet. A kompozíciókat október 30-ra kell elkészíteni és
elhelyezni a házak előkertjébe, melyeket zsűri bírál el. Az eredményhirdetésre november 5-én kerül sor a Művelődési Házban.
Jelentkezni lehet név, lakcím, e-mail és telefon megadásával:
Rábai Miklós Művelődési Ház
rabaimh@gmail.com
06/29 335 346
Ecseri Szlovák Önkormányzat

Szüreti felvonulás és bál

Szeptemberben dupla ünnepet ültek az
ecseri szlovák hagyományőrzők. A közösség egyik vezetőjének, az Ecseri Szlovák
Önkormányzat tagjának, Kele Jenőnek
lakodalmát tartották a hónap elején, aki
az Ecseri Zelený veniec Hagyományőrző
Néptáncegyüttes táncosával, Esztergomi
Violával kötötte össze életét. A helyi hagyományok szerint megrendezett ecseri
lakodalmasban a néptáncegyüttes tagjai
közül félszázan vettek részt ecseri ünnepi
népviseletben.
Az évszázados ecseri hagyomány sze-

rint az őszi szüreti mulatság bíró-bíróné
tisztségét csak az adott évben házasodott
fiatal pár töltheti be. A szerencsés egybeesésnek köszönhetően az idei szeptember
végi program főszereplője a hagyományőrző fiatal pár volt. A szlovák tájháztól
induló szüreti felvonulás során a Zelený
veniec táncosai felkeresték a falu prominens hagyományőrző családjait, ahol
szíves vendéglátásban részesültek. A hagyományos fúvószenéről a Hartyáni Trubacsok gondoskodtak a felvonuláson és
azt követően a hajnalig tartó bálban is.

Cserfa

Köszönet
Mariska
néninek

Gál Zsolt polgármester, Barta Zoltán
jegyző és Durayné Környei Emese óvodavezető köszöntötte Merczel Lászlónét,
az Andrássy utcai Óvoda dajkáját nyugállományba vonulása alkalmából. Mariska
néni 1979-óta dolgozott az intézményben, azóta gondozta a gyermekeket, akiknek számát sem ismerjük.
Boldog nyugdíjas éveket kívánunk!
Az óvoda vezetője így búcsúzik tőle:
Mindenki életében előfordult már olyan,
hogy találkozott valakivel, akivel évekkel később újra összefutottak. Velem is
hasonló történt… Először 3 éves kisóvodásként ismertem meg Őt. Kedves volt
velem, ﬁgyelte a kéréseimet, ölbe vett…
Telt az idő, belőlem is anyuka lett. A
kisﬁam lassan betöltötte a 3 éves kort.
Indultunk az óvodába, ahol Ő fogadott
minket: a dadus néni, aki az én dadusom
volt. Eddig engem szeretgetett, ezután
már a kisﬁamat. Kedves volt vele, ﬁgyelte a kéréseit, ölbe vette… Gyermekem
megkezdte az iskolás éveket, amikor én
munkahelyet váltottam. Ekkor jött a harmadik találkozás… kolléganők lettünk, s
3 évig segítette a munkámat. S hogy mit
tett nap mint nap? Sorolhatnám a végtelenségig, de csak annyit írok le: kedves
volt minden gyermekkel, ﬁgyelte a kéréseiket, ölbe vette őket… Néhány hónapja
fordult egyet a világ, s a főnöke lettem. A
kapcsolatunk azonban mit sem változott.
Ő maradt olyan amilyen volt, egy jószívű, vidám, szeretetteljes asszony, akire
mindig örömmel gondolok. A változás
csupán annyi, hogy nyugdíjba vonulásával több ideje jut majd családjára és gyönyörű kertjére.
Kérlek, hogy ne felejts el minket és látogass meg sokszor!
Köszönök Neked mindent, Mariska
néni!!!
Durayné Környei Emese

Cserfa

Lélekgondozó
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Van, aki várta és van, aki nem
Kételkedő emberek a bibliában.
Zakariás. Zakariás és felesége, Erzsébet felett már elszaladtak az évtizedek.
Gyermekük nem született. Sokan úgy
gondolkodtak, látván Erzsébet meddőségét, bűnös emberek. Isten másképpen
gondolkodik. Próbatétel, mely alázatra
tanít. A BIBLIA mint igaz emberekről beszél. Áldozatbemutatás közben kapja az
ígéretet: „Feleséged, Erzsébet gyermeket
szül neked”. Zakariás emberi módon gondolkodik: öregek vagyunk már. „Hogyan
győződjem meg erről?„ „Megnémulsz és
nem tudsz beszélni addig a napig, amikor
ezek megtörténnek.” A gyermek megszületésekor megoldódik a nyelve. Megszületik Keresztelő Szent János. Isten nem
bosszúálló. Zakariás jelet kért, Isten adott
neki. Újra ismétlem: A Biblia igaz embernek nevezi őket.
Námán pogány ember. Leprás lett. Végül is szolgájának a rábeszélésére megfürdik a Jordán folyóban. Megszabadul
a betegségétől. Isten alkalmazkodik a jó
szándékú bűnös emberhez, kegyelemet
ad, de azt el kell fogadni, s azzal együttműködni. Engedelmesség.
Mózes. Izrael megérkezik, vándorlása közben megérkeztek a Szín pusztába.
Szomjaznak. Mózest vonják felelőségre, miért hoztál bennünket ide, hogy itt
pusztuljunk. Mózes kételkedik Isten irgalmában, hogy vizet ad eme lázongó bűnös népnek Isten. Ennek következtében
kétszer üt a botjával a sziklára, melyből
végül is víz fakad. Eme kételkedése miatt csak megszemlélheti Abarim hegyről
az ígéret földjét, de nem ő vezeti be oda
Izraelt. Ennek ellenére a Biblia Mózest
igaz embernek nevezi. Sőt, a Tábor hegyén Krisztus megdicsőülésekor vele be-

szélget.
Péter. Krisztus hívására kiszáll a bárkából. Elindul Jézus felé a víz felületén.
Jézus közelébe érvén megcsobban lába
alatt a hullámzó víz, már nem Jézusra
néz. Megijed. Kételkedik. Süllyedni kezd.
„Uram ments meg”. Jézus kinyújtja kezét.
Segít neki. „Te kishitű, miért kételkedtél”.
(Mt. 14, 22 – 33.)
Tamás. Krisztus feltámadása után Tamás kételkedik. Nem akarja a többiek
tanúságtételét elfogadni. Jézus Tamás
kedvéért külön megjelenik: felszólítja Tamást: tedd a sebeimbe kezedet. Ne légy
hitetlen, hanem hivő. Tamás válasza. „Én
Uram és Istenem.” Jézus válasza: Boldog
vagy Tamás, mert hittél, de sokkal boldogabbak, akik nem láttak és mégis hittek”
(Jn. 20, 29.)
A hit elfogadásához alázat kell. VALAKIT befogadok. Ő lesz az életem központja. Gyakran hallottam eme kijelentést: „Önmagamon kívül senkiben nem
bízok. „Ez az eredeti bűn következménye,
az értelem homálya. Hibás döntéseink miatt hányszor kellett bocsánatot kérni.
Jó szándékkal lehet kételkedni. De az
Igazságra nyitottnak kell lenni. Isten mindig ad elegendő kegyelmet, hogy felismerjük Őt.
Tekintsünk fel Krisztus után az igazi
példaképünkre SZŰZ MÁRIÁRA. Mihelyt felismerte Isten akaratát, azonnal
IGENT mondott. A hitében már eleve
befogadta Őt. Szeresd a rózsafüzért imádkozni. MÁRIÁNAK kedvenc imádsága.
Barotai Endre plébános

Temetői áhitat

Temetői áhitat lesz 2016. november 1-én
a 9.30 órakor kezdődő szentmise után.

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

A Cserfa következő, 2016. 11. száma november 04-én jelenik meg.
Nyomdába adás: október 31., 16
óra. Lapzárta: október 24.

Jutalomkiránduláson a jótanulók a Tarzan Parkban

Kerékpáremelés az Autómentes napon az iskolaudvaron

Tanévnyitó misét tartott a katolikus
templomban Barotai Endre plébános
34 hittanos kisdiák számára

Szelektív hulladékgyűjtési fejtörő

MLSZ kitüntetés Durayné Környei Emesének

