
A Süsü, a sárkány kalandjai
című előadás
nagy sikert aratott
Ecseren!

7. oldal

Ecser Nagyközségi Önkormányzat lapja       XXII. évfolyam 11. szám. 2016. november 4.    
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Képviselő-testületi ülés – október 19.
Ecser Nagyközség Önkormányza-
ta október 19-én tartotta rendes 
képviselő-testületi ülését. 

A képviselő-testület ülésének ele-
jén közmeghallgatással kezdődött 
a munka. Ismeretes, hogy jogsza-
bályi előírás alapján évente egy 
alkalommal közmeghallgatást kell 
tartania a képviselő-testületnek.  
Emellett tartható falugyűlést is. A 
falugyülést májusban, a közmeg-
hallgatást ősszel szokták tartani 
Ecseren.  

A testület elfogadta az Andrássy 
Utcai Óvoda 2015/2016. évi mun-
kájáról szóló beszámolót. Ugyan-
csak jóváhagyta a Rákosmezeje 
Horgászegyesület idei évben vég-
zett munkájáról szóló összefogla-
lóját. 

A testület módosította az önkor-
mányzat idei költségvetési rende-
letét. 

A grémium elfogadta a 2017-es 
belső ellenőrzési tervet.  

A képviselő-testület döntött ar-
ról, hegy megbízza a polgármes-
tert, kössön szerződést az EKO 
Kft -vel. A társaság a szerződés ér-
telmében a Deák Ferenc utca és a 
Hunyadi utca közötti járda- és ke-
rítésépítésre, illetve a közvilágítás 
kiépítésére kaphat megbízást.  

Az önkormányzat képviselő-tes-
tülete döntött arról, hogy ismétel-
ten benyújtja a várossá nyilvánítási 
pályázatot. 

A képviselő-testület elfogadta 
Gál Zsolt polgármesternek az el-
múlt időszakról szóló polgármes-
teri beszámolóját. 

Elfogadták továbbá az önkor-
mányzati konyha szervezeti és 
működési szabályzatát, amely 
2016. október 20-szal hatályba is 
lépett. A képviselők jóváhagyták 
a konyha szociális étkezésre vo-
natkozó szakmai programját is. Ez 
ugyancsak 2016. október 20-án lé-
pett hatályba.

Járási Védelmi Bizottság ülése Ecseren

Matuszka László tógazda beszámolóját elfogadta a  
képviselő-testület 

A Járási Védelmi 
Bizottság tagja-
it a Művelődési 
Házban október 
25-én tartott 
ülésen Dr. Fe-
hér Edina Járási 
Hivatalvezető, 
HVB elnök kö-
szöntötte. A Bi-
zottságot Béres 
Károly tü. száza-
dos tájékoztatta 
a Katasztrófavé-
delem téli, rend-
kívüli időjárási 
viszonyokra való 
felkészüléséről. 
Zahorecz Sándor 
r. alezredes, Mo-
nori rendőrkapi-
tány a rendőrség 
helyi védelmi 
igazgatásban betöltött szerepéről tartott 
előadást. Gál Zsolt, Ecser polgármestere 
településünk helyi védelmi igazgatásban 
vállalt és elvégzett feladatairól, a nagy-
község önkéntes szerveződéseiről, a jö-

vőbeni tervekről, javaslatokról beszélt a 
járási vezetőknek. A tanácskozás végén 
Dr. Erdei Krisztina járási tisztifőorvos 
adott tájékoztatást a népegészségügyi, 
járványügyi veszélyekről.

A megjelentek kifejezetten hasznos-

nak tartották a tanácskozást, amely 
remek lehetőséget adott a társszervek 
tevékenységének áttekintésére. Ecser le-
hetőséget kapott arra, hogy a szakterü-
letek vezetői még jobban megismerjék 
településünk sajátosságait.
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Elismerés a Karzol-Trans Kft. vezetőinek
A Karzol-Trans Kft . dolgozóinak jelentős 
része már az új épületben, Ecseren végzi 
a munkáját. Innen indítják a kamiono-
kat és természetesen ide érkeznek visz-
sza, ma már innen szervezik a fuvarokat 
is. A munkálatok még folynak, a raktá-
rak is rövidesen elkészülnek, és a teljes 
megálmodott cégbázis átadásra kerül-
het. Az év elején sokan kérdezték, hogy 
mi épül a Vecsés felé vezető út mellett? 
A Cserfa újság hasábjain beszámoltunk a 
beruházásról, és folyamatosan követjük 
a történéseket. Együtt örültünk az alap-
kő letételekor, már akkor beszámoltunk 
a cégvezetők által saját maguk számára 
szabott igen rövidnek tűnő határidők 
alakulásáról is. Azt vállalták a munka 
megkezdésekor, hogy 2016 végéig a cég 
átköltözik az új telephelyére. Az ígéret 
valóssággá vált! Gratulálok a cég veze-
tőinek az elért eredményekhez, és bízom 
benne, hogy elképzeléseiknek megfelelő-
en tovább fejlődhetnek. Abban is bízom, 
hogy a példájukat más cégek is követni 
fogják, és az Ecser határában lévő, évtize-
dek óta kihasználatlanul álló területeken 
végre elindul valami, ami végre a telepü-
lés fejlődését szolgálhatja.

Sajnálatos módon elkeserítő történés-
ről is be kell számolnom. Már az előző 
Cserfában jeleztem az Ecser határában 
elhelyezett illegális hulladéklerakás prob-
lémáját. Tájékoztattam a lakosainkat ar-
ról, milyen lépéseket tettünk az elmúlt 
időszakban az évtizedek óta meglévő 
hulladéklerakók felszámolása, illetve az 

újabb lerakók kialakulásának megakadá-
lyozása érdekében. Évtizedek óta prob-
lémát és jelentős kiadást jelent a telepü-
lésnek a határában lévő föld és makadám 
utak mellett elhelyezett hulladéklerakás, 
különösen, ha ezek magánterületeken, 
illetve magánutakon történnek. Pár nap-
pal a Cserfa megjelenése után lakossági 
bejelentés érkezett állati eredetű hulladék 
lerakásáról is (ez valószínűleg egy illegá-
lis vágóhídról kerülhetett ide). Ez idén 
nem az első alkalom, azonnal megtettük 
a szükséges intézkedéseket. Most a régi 
vecsési út mentén került lerakásra ilyen 
hulladék. A terület magánterület, az út is 
magánút. Természetesen gondoskodtunk 
az állati eredetű veszélyes hulladék elszál-
lításáról, és a jogszabályi feltételnek meg-
felelően a tulajdonos felé megpróbáljuk 
érvényesíteni a követelésünket. Sajnos az 
előzményeket ismerve nem várok nagy 
sikert a kérdésben (ennek az összegnek a 
többszörösével tartozik a tulajdonosi kör 
Önkormányzatunknak, igaz más tárgy-
körben). A rendőrség és a kormányhiva-
tal feljelentésünkre remélhetőleg sikerrel 
fogja felkutatni az illegális vágóhidat.  Is-
mételten kérek mindenkit, amennyiben 
illegális hulladéklerakást lát, azonnal hív-
ja a rendőrséget, lehetőleg a rendszámot 
is jegyezze fel. Csak összefogással tudjuk 
elejét venni a további lerakók kialakulá-
sának. 

Még mindig próbáljuk rávenni a 
MÁV-ot, hogy ha már akaratunk ellené-
re visszavette az állomás üzemeltetését, 

legalább az utasa-
inak érdekében a 
várótermet nyissa 
ki. Amennyiben 
nincs erre meg-
felelő személyze-
te, akkor adjon 
engedélyt az ön-
kormányzatnak, 
hogy mi kinyit-
hassuk azt annak érdekében, hogy leg-
alább a téli időszakban menedéket jelent-
hessen az utasok számára. Bízom benne, 
hogy kérésünk meghallgatásra talál.

A beadott pályázatainkról még mindig 
nincs információnk, tovább csúszik az 
eredmények kihirdetése. Nagyon várjuk 
a döntések megszületését. Az 1956 évfor-
dulójára kiírt pályázatról kaptunk ugyan 
visszajelzést, amely részben sikeres volt, 
a kért forrás felét megítélték, de sajnos 
sem a kiíró által aláírt szerződés, sem az 
elnyert pénz nem érkezett meg október 
23-áig, így az emlékmű nem készülhe-
tett el. Bízom benne, hogy a kiíró belátja 
ezt a hibát, és hozzájárul a forrás későbbi 
felhasználásához. Ennek ellenére 2011-
től kezdődően ma már hagyományosan 
megrendezésre került a községi ünne-
pély. A megemlékezés ismét a zsúfolásig 
megtelt művelődési házban zajlott.  Kö-
szönöm a gyerekeknek és felkészítő taná-
raiknak a színvonalas műsort, és köszö-
nöm mindazoknak, akik eljöttek, hogy 
velünk együtt megemlékezzenek ’56 ál-
dozatairól.           Gál Zsolt polgármester

Az 1956-os Forradalom és Szabadságharc 60. 
évfordulójának tiszteletére rendezett megem-
lékezés a Rábai Miklós Művelődési Házban 
került megtartásra Ecseren. 

Gál Zsolt polgármester ünnepi beszédében 
Márai Sándort idézte, mely szerint minden 
esemény, ami emlék, megmarad, s legfel-
jebb csak elhalványul. De megfelelő szögben 
azonban megint megláthatjuk a lényeget. S ez 
az, amiért minden évben fel kell eleveníteni 
az ’56-os eseményeket, hogy azokat soha ne 
felejtsük el. Még velünk vannak, akik része-
sei voltak a történelmi pillanatoknak, sajnos 
azonban már egyre kevesebben. Az azóta el-

telt évtizedek során két generációnak tanítot-
tak hazugságokat, akik minderről még csak 
kérdéseket sem tehettek fel. A történelem 
azonban ismétli önmagát, s a magyar nép ’48 
és ’56 történéseivel üzen nekünk utódoknak, 
valamint a világnak: van egy kis ország, amely 
nem tűrte a kiszolgáltatottságot. S bár harca-
ink rendre elbuktak, mégis egyenes gerincet 
adtak az embereknek. Joggal merülhet fel a 
kérdés, hogy mi az, ami 1956-ot különlegessé 
teszi? Ez pedig nem más, minthogy az akkori 
embereknek saját maguknál fontosabb volt a 
jövő. A 60. évforduló alkalmából a polgár-
mester azt kívánta az ünneplőknek, hogy sose 

felejtsék el ’56 emlékét s értsék meg annak 
üzenetét: az összefogás hatalmát és a nemzet 
jövőjének fontosságát. A diktatúrák jellemző-
je, hogy nekik csak a jelen számít, s mit sem 
törődnek a jövővel. Ezzel szemben a magyar 
nép ’56-ban fontosabbnak tartotta a nemzet 
jövőjét a saját sorsánál. 

A programban felléptek a Laky Ilonka Álta-
lános Iskola 5./a osztályos tanulói. Műsorukat 
Serfőző Gyuláné és Blazsek Beáta állította ösz-
sze és tanította be. Az ünnepi megemlékezés 
műsorvezetője Dévényi Gáborné, a művelő-
dési ház igazgatója volt.

Képek a 12. oldalon

Emlékműsor az 56-os forradalom tiszteletére
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Szüreti bál az iskolában 

Krumpligörgetés: Az első osztályosok igen hamar beillesz-
kedtek az iskolai létbe, s már öreg „lakysként” viselkedtek a 
szüreti bál sportversenyein is. Képünkön a zöld pólós 1. a-
sok mérik össze tudásukat krumpligörgetésben a piros pólót 
viselő 1. b-sekkel.

Triangulum: A 3. c osztály az egykori szüretek vidám hangu-
latát idézte vissza, amikor is a résztvevők énekelve ösztönöz-
ték magukat a még serényebb munkavégzésre. Az „A tokaji 
szőlőhegyen” kezdetű népdal, ritmusos triangulum kísérettel 
még a félszegebb szemlélőket is ütemes tapsra serkentette. 

Szüreti munkálatok: Az idei Szüreti bál célja, hogy a sport-
versenyek mellett a tanulók minél többet tudjanak meg 
az ősz jellegzetes munkájáról. Ezt az ismeretterjesztő fela-
datot valósította meg a felső tagozatos fi úk egy csoportja, 
akik ötletes szemléltetéssel igyekeztek közelebb hozni 
az egyes munkafázisokat az érdeklődőkhöz. Megtudtuk, 
hogy a szőlőt ledarálják, a darálóból kifolyó lé pedig a 
must, amit műanyag poharakból meg is lehetett kóstolni. 
S hogy még jobban hasznosítsanak minden cseppet, ezu-
tán az összedarált szőlő a présbe kerül. Így még a maradék 
szőlőlé is ki tud belőle csepegni a prés lécei között levő 
résen. S hogy miként mentette meg az egykori emberek 
életét a szénmonoxidmérgezéstől egy szál gyertya, egyszerű 
szódásüveg segítségével sikerült a hallgatóság szeme elé 
varázsolni. 

Mint minden hónap, az októ-
ber is mozgalmasan telt a Laky 
Ilonka Általános Iskola életében.  
A nyolcadikosok szüreti báljá-
val indítottuk a hónapot, amely 
nagyon érdekes programot is 
kínált a „mulatozás”mellett. A 
kicsik megismerhették a szüre-
tek kellékeit, a darálót, a prést, 
a szőlővel, szürettel kapcsolatos 
játékokat, énekeket tanulhattak, 
összemérhették az ügyességüket, 
rengeteg, értékesebbnél értéke-
sebb tombolatárgy tette izgal-
massá a sorsolást. Úgy gondolom, 
mindenki remekül szórakozott a 
nyolcadikosok humoros nyitó-
táncán is. Nagyon ügyesek voltak 
a gyerekek és a szüleik is.

A minden év októberében 
megrendezésre kerülő Bolyai ma-
tematika csapatversenyen szép 
számmal képviseltették magukat 
a lakys diákok. Felkészítőikkel 
(Deme Éva, Ligeti Magdolna) so-
kat készültek a megmérettetésre, s 
ennek meg is lett az eredménye. 
A nyolcadikosok csapata (Nagy 
Borbála Zorka, Nagy Kende, 
Tömböl Cintia), illetve a harma-
dikosok is (Demkó Zalán, Kiss 
Péter, Sipos Márton, Szalai-Szabó 
Zsófi a) hetedik helyezést értek el 
a megyei versenyen. Mindkét csa-
pat mindössze egyetlen ponttal 
maradt le az országos döntőről. 
Gratulálunk a gyerekeknek és a 
felkészítőknek is a kiváló teljesít-
ményhez.

Az idei évben az október 23-ai 
műsort az 5. a osztály adta a Rá-

bai Miklós Művelődési Házban 
a nagyközségi  megemlékezésen. 
Serfőző Gyuláné tanárnővel egy 
színvonalas és látványos előadást 
sikerült összeállítaniuk, amely 
méltó volt az 1956-os forradalom 
60. évfordulójához. Munkájukat 
köszönjük, és gratulálunk a telje-
sítményükhöz.

Már október elejétől elkezdő-
dik a végzős évfolyam számára 
a pályaválasztás nehéz feladata, 
amely sok-sok feszültséget okoz 
a családokban. Mit válasszunk? 
Menjen gimnáziumba, hogy rá-
érjen a gyerek majd 4 év múlva 
eldönteni, mi is lesz valójában? 
Írassuk be szakgimnáziumba 
vagy szakközépiskolába, hogy 
minél előbb szakmát kapjon? Tet-
szik-e majd ez neki? Megállja-e a 
helyét? Mennyi idejébe és fárad-
ságába kerül majd a bejárás? Sors-
fordító, komoly kérdések ezek. 
Osztályfőnökük, Pappné Horváth 
Katalin mindent megtesz, hogy 
ezt a nehéz akadályt mindenki 
megugorhassa. Ebben az időszak-
ban a tanulók a szüleikkel együtt 
nyíltnapokon, sulibörzéken vesz-
nek részt a kiszemelt középisko-
lákban, beleszippantanak az isko-
la hangulatába, légkörébe, illetve 
sok hasznos információt kapnak. 
Többen ilyenkor már a középis-
kolák által szervezett előkészítők-
re (általában matematika és ma-
gyar) járnak. Reméljük, minden 
diákunk megtalálja a neki tetsző 
iskolát, és fel is veszik őket oda!

Kiss Katalin mb. igazgató

Versenyek és sikerek
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A Népmese napja alkalmából 2016. szeptember 30-án megrende-
zett meseolvasó verseny eredményei:

3-4. osztályos korcsoport: 1. helyezett Demkó Zoltán, 2. helye-
zett Sági Panka, 3. helyezett Veres Dorka, Különdíjasok: Erdélyi 
Tünde, Iván Attila

5-6. osztályos korcsoport: 1. helyezett Béki Alexandra, 2. helye-
zett Doma Zsófi a, 3. helyezett Adame Eszter, Különdíjasok: Gál 
Barnabás, Oláh Laura.

AA NéNéNéNéNéNééééNéNéppmese nap
A díjazottak

2016. november 12-én, szombaton 
17 órától 

ERZSÉBET ÉS KATALIN BÁL AZ 
ECSERI NYUGDÍJASKLUB SZER-
VEZÉSÉBEN

2016. december 3-án, szombaton 20 
órától 

ERZSÉBET ÉS KATALIN BÁL AZ 
ECSER SPORTEGYESÜLET SZER-
VEZÉSÉBEN

A jó hangulatról az Újhartyáni zene-
kar gondoskodik! Mindenkit szeretet-
tel várnak a Szervezők!

2016. november 25-én, pénteken 17 
órától 

Ünnepi ízek – ízek ünnepe: Ízek, 
könyvek, virágok

Hogyan lehetnek a kertünk dísze-
iből, a virágokból ennivaló, ünnepi 
csemegék? Milyen virágot evett szíve-
sen Néró császár, hogyan hódították 
meg a török szultán gyomrát a rózsá-
val? Miért épp Sissi nevéhez kötődik 
az ibolyafagylalt, és vajon mitől lett a 
levendula olyan népszerű manapság? 
Mindezekre és még sok-sok más virá-
gos talányra is választ kapunk Halmos 

Monika gasztrobotanikus könyveiben, 
amelyeket gyönyörű vetített képekkel 
és természetesen egy kis virágkóstoló-
val mutat be.

2016. november 26-án, szombaton 
16 órától

ADVENTI KOSZORÚKÉSZÍTÉS 
ÉS MÉZESKALÁCS SÜTÉS

Az év végi ünnepkör, az adventi vá-
rakozás az apró örömök megtalálásá-
nak időszaka. Ott van az ünnepre ké-
szülő kicsik és nagyok igyekezetében, 
ott van egy pohár forralt borban, egy 
közös program élményében, a régmúlt 
egy fényes karácsonyának emlékében. 
Az idei adventben is miénk a lehető-
ség, hogy bensőséges és meghitt ün-
neppé varázsoljuk ezt az időszakot!

Készítsük el együtt advent első va-
sárnapjára koszorúnkat egy csésze for-
ró tea és halk zene mellett! Sok szere-
tettel várunk mindenkit közös adventi 
készülődésünkre!

Kérjük, hogy 
k o s z or ú a l ap ot 
és 4 db gyertyát 
mindenki hozzon 
magával!

A koszorúkészítés közben a gyere-
kekkel mézeskalácsot sütünk, a vállal-
kozó szelleműek quilling (papírcsík) 
technikával karácsonyfadíszeket, hű-
tőmágnest készíthetnek! A program 
támogatója: Ecserért Községfejletsztő 
és Szépítő Egyesület

2016. december 3-án, szombaton 11 
órakor

Mikulás-csalogató
Bábos, zenés, jelmezes, interaktív, 

bohókás mókázás Mikulásra. Elké-
szítjük a Nagy Kívánságlistát, építünk 
egy képzelet-hóembert, megalakítjuk 
a Hópehely zenekart, lefüleljük Hó(le) 
anyót, satöbbi, satöbbi. És mindezt 
azért, hogy élménydússá tegyük a vá-
rakozást.

Sok szeretettel várjuk a családokat 
Mikulás-csalogató rendezvényünkre. 
A délután folyamán aztán megérkezik 
Ecserre a Polgárőr Mikulás! 

Meseolvasó verseny 

A bálok után karácsonyi készülődés
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Huszonöt éves a Pro-Form Kft.

A fennállásának 25. évfordulóját ünneplő Pro Form Kft . 
születésnapi bulijának megszervezését nem bízta a vélet-
lenre. A szervezők ugyanis forgatókönyvet készítettek jó 
és rossz idő esetére is. A szerencse azonban melléjük sze-
gődött, s a színes programot ragyogó napsütésben, szabad 
téren sikerült lebonyolítani. Az ecseri sportpályán összese-
reglett érdeklődőket először a Tompeti és Barátai gyermek-
zenekar köszöntötte vidám műsorával. A dalok és színes 
képek, a kivetítőn is jól látható repertoár szemmel láthatóan 
elbűvölte az ifj abb korosztály népes táborát. A sportpálya 
távolabbi részén pedig fehér óriásbuborékok keltették fel a 
szemlélődő fi gyelmét. Amint üzembentartójuk elmondta, 
ezek az érdekes alkotások a ’buborékfoci’ névre hallgatnak. 
Így focizni lehet velük 2x4, de legalább 2x3 fős csapatokban. 
A játék pedig úgy zajlik, hogy a jelentkezők a felső testükön 
magukra veszik a buborékot, alul pedig szabadon kint van 
a lábuk, így tehát minden akadály nélkül tudnak focizni. A 
testmagasságnak nagy jelentősége van a buborékviselésben, 
ugyanis  átlagosan 150 cm magas egyén által vehetők fel. 
De kisebbek, pl. 120 cm-es gyerekek is magukra ölthetik, 
kisebb változatban. Sajnos azonban ez alkalommal a kijelölt 
futballpályán nem tudtak meccset játszani, mivel nem volt 
hozzá elég bátor jelentkező. Így aztán a kíváncsiak kipróbál-
hatták, felvehették a buborékot s vígan göröghettek benne. 
Az álltasimogató ez alkalommal is kedvence volt kicsiknek 
és nagyoknak egyaránt. A dél-amerikai füves területek jel-
legzetes lakója, a láma felnőtt és gyerek változata mellett a 
szerető kezek kényeztetését várták a pónik, a nyuszik, a ki-
sebb és nagyobb testű kecskék is. Azonban a hazai barom-
fi udvarok közismert lakóját, a libát már jóval kevesebben 
merészkedtek megsimogatni. Róla ugyanis jó ha tudjuk, 
hogy egykoron házőrzőként is tartották, mivel csípése igen 
fájdalmas és könnyen beszerezhető.
A program bizonyára legtöbbek által várt eseménye Kasza 
Tibi nagykoncertje volt. A showman nevéhez méltó színes, 
vidám műsort adott színvonalas, saját és más hazai és kül-
földi előadók dalaiból válogatva. Énekét pedig nem play-
back, hanem saját zenekara kísérte, élőzenével. 
A rendezvény alatt a felállított sátrakban pedig gazdag étel- 
és italválaszték várta az oda betérőket.

Kasza Tibi ecseri gyerekekkel a színpadon

Állatsimogató

Sumózó gyerekek

Mihályfi  Árpád cégtulajdonos párjával
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Süsü, a Sárkány a Rábaiban
Ki ne ismerné Süsüt, a sárkányt, Csukás 
István népszerű mesefi guráját. Ő volt 
az, aki megszépítette gyerekkorunk fan-
táziavilágát, mesebeli tájakra és kalan-
dokba repítette képzeletünket. Ám ez a 
mára már nem éppen ’tinikorban’ lévő, 
mindannyiunk által jól ismert játszótárs 
még a mai gyerekeknek is sokat mond és 
képes magával ragadni őket a kalandok 
világába. Ezt a csodás gyerekkori érzést 
élhették át mindazok, akik október 15-én 
ellátogattak a Rábai Miklós Művelődési 
Házba. Itt ugyanis személyesen találkoz-
hattak Süsüvel, akit a Fogi Színház keltett 
életre. Az idén 25. születésnapját ünnep-
lő Pro Form Kft. által fi nanszírozott és a 
művelődési ház közreműködésével meg-
rendezett ingyenes előadáson zsúfolásig 
megtelt a nézőtér. Kicsik és nagyok csil-
logó szemmel követték Süsü legújabb ka-
landját, amelyben éppen jó szíve sodorja 
bajba: apja kitagadja, testvérei kigúnyol-
ják, amiért meggyógyította ellenségét. 
Ezért az egyfejű emberföldre kerül, ahol 
mindenki fél és retteg tőle. Szerencséjére 
azonban találkozik a Jó Királyfi val, aki-
nek segítségével – izgalmas kalandok so-
rán – végül is jóra fordul a sorsa, s ő lesz 
a birodalom Fő-fő és Udvari Mindenes 
Sárkánya. 

S hogy az előadás mennyire élethűre si-
keredett, mi sem bizonyítja jobban, mint-
hogy már az első jelenet alatt több kis-
gyermek is sírva menekült ki a nézőtérről. 
Pár perc múlva azonban - édesanyjuk vi-
gasztalására - már nagyobb bátorsággal és 
izgatottan tértek vissza az előadásra, hogy 
nyomon követhessék Süsü fordulatos éle-
tét. 

Címlapon: Süsü és Bereczki Judit 
(anyuka), Jutasi Viola a nagyobb és Ju-
tasi Elina a kisebb lány. Az apuka, Jutasi 
Gábor, aki maga is Pro Form dolgozó a 
nagyobbik fi úval, Benedekkel a nézőtéren 
követték az előadást.
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„Lehet szél vagy hófúvás,/ Hófelhő-átvonulás, /Amikor jön a Mikulás,/ Ragyognak a kicsi szemek, /
Vár a sok-sok kicsi gyerek,/ Ne törődj a hófúvással, /Hófelhő-átvonulással, /Gyere hozzánk, Mikulás!”

Hamarosan találkozhatunk a Mikulással és Krampuszával, akik szánon érkeznek és megajándékozzák a 
gyerekeket. A szánhúzó rénszarvasokat ebben az évben is az Ecseri Polgárőr Egyesület autója helyettesíti.
Szeretettel hívunk és várunk mindenkit 

2016. december 3-án, szombaton

Indulás 13.00 órakor Ecser Nagyközség Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatalától

egy kellemes, derűs, várakozással teli délutánra, ahonnan fi nomságokkal és élményekkel telve térhetnek 
haza a gyermekek.  A Mikulás szánja a következő útvonalon közlekedik: (a feltüntetett időpontok csak 
tájékoztató jellegűek, eltérés lehetséges)

A Mikulás útvonala: Hivatal - Zrínyi utca - Petőfi  utca - Bezerédi utca - Bercsényi utca - Steinmetz 
kapitány utca –Vasút utca - Petőfi  utca - Zrínyi utca - Mátyás utca - Tulipán utca - Tölgyfa utca - Vörös-
marty utca - Bajcsy Zsilinszky utca - Szent Imre utca - Kálvária utca – Kossuth Lajos utca - Hunyadi utca  
- Rákóczi utca - Szent István utca (belső Kálvária) Szent Antal utca - Mikla Pál utca - Nádas Béla utca - 
Meskó Rudolf utca - Arany János utca - Attila utca - Szegfű utca - Ady Endre utca - Jókai utca - Apponyi 
utca - Andrássy utca - Gagarin utca - Rózsa utca.

Kérünk mindenkit, lehetőségei szerint anyagi hozzájárulásával segítsen megtölteni a Mikulás putto-
nyát. A támogatások az alábbi címeken adhatók le: Tranzit Vegyeskereskedés, Rákóczi utca, Varga Zoltán, 
Ecser, Arany János u. Attila u. sarok, Söröző, Arany János utca fodrászat Kovácsné Vári Ildikó,Pátria 
Takarékszövetkezet Ecseri Fiók, Széchenyi u. 29., Rábai Miklós Művelődési ház, Bajcsy-Zsilinszky u. 3.

 - 
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„Önmagát becsüli meg minden nemzedék 
azáltal, hogy tudomásul veszi: a világ nem 
vele kezdődött.” Gál Zsolt polgármester 
idézte Sütő András gondolatát az Idősek 
Napja alkalmából rendezett ünnepi tea-
délutánon. 
Elmondta, hogy a mi világunk apáink, 
anyáink, nagyapáink, nagyanyáink éle-
tével, tehát az Önök munkájával kezdő-
dött. Önök építették fel a mi generációnk 
világát és mi is ebből meríthetünk erőt, 
hitet és bátorságot. Kiemelte, a 
mai ünnep, amelyen most ösz-
szegyűltünk 25 éves, az ENSZ 
1991-ben nyilvánította októ-
ber 1-jét az Idősek Világnap-
jává. Valószínűleg azért, mert 
a mai világ és mai életmód 
igényli az ilyen és az ehhez ha-
sonló alkalmakat. Állandóan 
rohanunk, intéznivalók, köte-
lezettségek garmadája zúdul 
ránk és hajlamosak vagyunk 
megfeledkezni a hozzánk közel 
álló emberekről. 
Ez a nap az Idősek Világnapja, 
alkalmat ad megállni a roha-
násban, alkalmat ad érzéseink 
kimondására, a köszönetre és 
a legfontosabbra, a találkozás-
ra. Gál Zsolt aláhúzta, hogy a 
találkozás öröme mellett tudja 
a kötelességét, hogy a saját kor-
osztálya és a fi atalabbak és idő-
sebbek köszönetét is kifejezze. Mindenki 
tisztában van vele, hogy értünk dolgoztak, 

értünk viselték a megaláztatásokat. Hála 
a sok verejtékért, a biztató mosolyért, az 
aggódásért, a hibák elfogadásáért, az építő 
kritikákért és az egy-egy jól irányzott po-
fonért is. Egy társadalom nagykorúságát, 
fejlettségét, empátiáját az mutatja meg 
igazán, hogy hogyan bánik az idősebb 
emberekkel. Kiemelte, a nevelésnek, a 
személyes példamutatásnak nagyon nagy 
szerepe van abban. 
A polgármester emlékeztetett rá, ha valaki 

megöregszik, nem feltétlenül éli passzí-
van, tartalmatlanul az életét. „De miért 

pont Önöknek bizonygatom 
ezt?” – tette fel a kérdést. Hi-
szen az ecseri Nyugdíjas Klub 
mindig is aktív munkájáról, 
rendezvényeiről, évenkénti 
teadélutánjáról híres. Végeze-
tül utalt rá, azt kívánja saját 
generációinak, hogy példa-
mutató életet éljenek, hogy 
majd mi is – Önökhöz hason-
lóan – történetmondók, élő 
lexikonok legyünk és minél 
emberebb emberekké váljunk. 
Gál Zsolt köszöntője után Né-
medi-Varga Tímea és Pelső-
czy László műsorát láthatták 
a megjelentek, amelyben vi-
dám sanzonok, operettrész-
letek csakúgy helyet kaptak, 
mint a megzenésített versek.

Teadélután időseknek

Pelsőczy László

Némedi-Varga Tímea 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Ezúton mondunk köszönetet 

mindazoknak, akik 
Sztancsik Józsefné

temetésén részt vettek, sírjára 
koszorút, virágot helyeztek el. 

A GYÁSZOLÓ CSALÁD

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Ezúton mondunk köszönetet 

mindazoknak, akik 
Jenei Sándor

temetésén részt vettek, sírjára 
koszorút, virágot helyeztek el. 

A GYÁSZOLÓ CSALÁD

 „E’cser ősszel”  címmel fotópályázat kezdődik 
amatőr és profi  fotósok részére.

Egy szerzőtől legfeljebb négy (4) fotó küld-
hető be JPG formátumban, sRGB színmódban, 
max.  2 Mbyte méretben.

A képek fájlneve: KategóriaSorszám_Veze-
téknév_Keresztnév_Kép_címe.jpg

(pl. A1_Tóth_Péter_Darvak_a_vetésen.jpg, 
B3_Kiss_János_Szeretteim.jpg, stb.).

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. 
november 11. 

A részletes pályázati kiírás a Rábai Miklós 
Művelődési és Közösségi Ház facebook oldalán 
megtalálható. Érdeklődni lehet Szatmári Zsu-
zsannánál a 06/29-335-346-os telefonszámon. 
A benyújtott pályaművekből álló kiállítás 2016. 
november 21-től december 21-ig lesz megte-
kinthető a Teleházban. A legjobb alkotásokat 
értékeljük: 1. hely: 32 GB-s kártya, 2. hely: 16 
GB-s kártya, 3. hely: 8 GB-s kártya. A 18 éven 
aluliak pályázatát ezen kívül is díjazzuk.

Fotópályázat

A nagyközségi könyvtár az elmúlt években sikeresen meg-
újult! 

A régi, klasszikus köteteken túl a legfrissebb köny-
vekkel, folyóiratokkal várjuk az olvasóközönséget! Több 
száz, az elmúlt 1-1,5 évben megjelent gyermek – ifj úsági 
és felnőtt olvasóknak szóló szépirodalmi és egészséggel, 
kertészkedéssel, főzéssel stb. kapcsolatos ismeretterjesztő 
kötet sorakozik a polcokon! Az iskolások fi gyelmét szeret-
nénk felhívni, hogy a kötelező olvasmányokon túl számos 
szórakoztató, népszerű könyvvel gazdagodott állomá-
nyunk!  Ha valaki nálunk nem találja meg az őt érdeklő 
könyvet, néhány nap alatt díjmentesen biztosítjuk számá-
ra a könytárközi kölcsönzés révén.

Beiratkozási díjaink: 16 éven aluliaknak és 70 felettiek-
nek: ingyenes! Diákoknak és nyugdíjasoknak: 500 Ft/év

Dolgozóknak: 1000 Ft/év

Könyvtári hívogató
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Bővebb információ: Ecseri Fiók 06 70 370 7922
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A Cserfa következő, 2016. 12. szá-
ma december 09-én jelenik meg. 
Nyomdába adás: december 5., 16 
óra.  Lapzárta: november 28.

Lélekgondozó

Mosó- és 
mosogató-
gép, hűtő-
gép, bojler, 
mikro, por-
szívó javí-
tását válla-
lom. Klíma 
t e l e p í t é s e 
és karban-
t a r t á s a . ) 
06-20-935-
1207.

Felelősség magunk és mások üdvösségéért
Már nem először fordul elő: temetést 
kérünk, de szentmisét nem. Számomra 
érthetetlen, miért félnek a templomban 
imádkozni azért, akit állítólag szerettek. 
Részemről, minden egyes személyért, 
akit eltemetek, imádkozom – ha kérik, ha 
nem – a szentmise áldozatban. A szentmi-
se a keresztáldozat, amelyben Krisztussal 
együtt imádkozunk az elhunyt üdvös-
ségéért, Isten irgalmáért. Mi itt lelki kö-
zösséget alkotunk azokkal, akik hiszünk 
az örökkéva-
lóságban, az 
örökéletben. 
Ezért a teme-
tésen – nem 
rokonok és is-
merősök van-
nak jelen –, 
hanem két kö-
zösség. Akik 
hiszünk az 
örökéletben, 
és akik nem. 
Lehet, hogy 
édes testvérek vagy házaspárok is külön-
külön közösségbe tartoznak. „Ketten al-
szanak egy ágyban, az egyiket felveszik, 
a másikat otthagyják”, mondja Jézus. 

Az Isten előtti számadásról, egymás üd-
vösségéről szent Pál levelei szólnak rész-
letesen. „Amikor Isten igazságos ítélete 
megnyilvánul, s Ő majd megfi zet minden-
kinek tettei szerint: örök élettel azoknak, 
akik a jócselekedetekben való kitartásuk-
kal dicsőséget, tisztességet és halhatatlan-
ságot keresnek, haraggal és dühvel azok-
nak, akik szembeszállnak vele és nem 
engedelmeskednek az Igazságnak, hanem 
a gonoszságnak hisznek.  (Rom. 2, 5-8. ) 

Az Isten előtti felelősség gondolata 

kétségkívül komolyságot kölcsönöz az 
emberi életnek, de ugyanakkor nagy sza-
badsággal is felruházza őt. Az az ember, 
aki tudja, hogy az igazságos és irgalmas 
Istennek felelős tetteiért, nem aggódik 
azon, hogy miként ítélik meg őt az em-
berek.  

Biztos vagyok abban, hogy aki már 
odaát van. Számukra az imádság a fontos. 
Szolnokon temettem, egy 3 gyermekes 
édesanyát. Hívő édesanya volt. A teme-

tésen kiemel-
tem, hogy 
biztos vagyok 
benne, hogy 
g y e r m e k e i t 
meg tan í to t -
ta imádkoz-
ni. Kértem, 
mondjuk el a 
Mi Atyánkot. 
Vagy szégyen-
lették vagy 
nem hittek, 
de még ennyit 

se tettek meg, hogy együtt imádkozzunk. 
Hazaérvén szólt a telefon, s egyik leánya 
mondta: nem arra kértük, hogy kioktasson 
bennünket. A válaszom csak annyi volt: 
nem oktattam, csak az édesanya kérését 
tolmácsoltam. 

Felelősek vagyunk nem csak a magunk, 
hanem a mások üdvösségért. Látott-e 
már a gyermeked imádkozni? Hogyan 
beszélsz neki az Istenről, örökéletről stb. 
„Akik másokat az igazságra tanítanak 
fényleni fognak, mint a csillagok.” A vi-
rágok és koszorúk, márvány síremlékek 
nem helyettesítik az imádságot.     

Barotai Endre 
plébános
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eldugott 

Ötödikes fi úk emléktánca

Ötletek Világa délután a művházban

Jelenet az október 23-ai ünnepi műsorból

Gál Zsolt ünnepi beszéde

Szép alkotások születtek az Ötletek 
Világa programon
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