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Vinšujeme Vám požehnané Vianoce a šťastlivý Nový rok!
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civil szervezetei, az egyházközségek és a Cserfa szerkesztősége
Címlapunkon: Herbák József Dávid trombitaszóval kedveskedett a polgárőrök Mikulásának
Mikulásának, amikor az krampuszával
krampuszával, piros szánkóján
körbejárta Ecser utcáit és ajándékokat adott a gyerekeknek.
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Képviselő-testületi ülés – november 16.
Ecser Nagyközség Önkormányzata
november 16-án tartotta rendes képviselő-testületi ülését.
A képviselő-testület elfogadta a
Zöld Koszorú Hagyományörző Kör,
a Rábai Miklós Művelődési Ház idei
tevékenységéről szóló tájékoztatóját.
Döntöttek a művelődési ház ünnepi
nyitva tartási rendjéről is. Eszerint az
intézmény a téli iskolai szünetben december 22. és január 2. között zárva
tart.
A képviselő-testület határozott arról
is, hogy a Rábai Miklós Művelődési
Ház által a közművelődési érdekeltségnövelő pályázaton elnyert összeget mire fordítsa.
A grémium elfogadta a III. negyedévi pénzügyi tájékoztatót.
A testület megbízta a polgármestert,
hogy a Dél-Pest Megyei Víziközmű
Szolgáltató Zrt. bérleti üzemeltetési

szerződését az előterjesztésnek megfelelően módosítsa.
A képviselő-testület úgy határozott,
hogy a Budapest Airport Zrt-vel a
jelen formájában létrejött együttműködési megállapodás tervezetét nem
köti meg. Gál Zsolt kiemelte, hogy a
tárgyalásokat tovább folytatják a repülőtérrel.
A képvislő-testület megfelelő feltételekkel felhatalmazta a polgármestert a Laky Ilonka Általános Iskola
állami működésbe történő átadásáról
szóló megállapodás és a vagyonkezelői szerződés aláírására. A feltételek
szerinti igény, hogy továbbra is az
önkormányzat kezelésében maradjon a konyha, a hozzá tartozó ebédlővel, az ebédlő előtti kézmosóval, a
mellette lévő vizesblokkal. A feltételek közé tartozik az épületben lévő
büfé, könyvtár, az udvaron lévő ga-

rázsok és raktárak és a Hunyadi utca
felőli oldalon lévő szociális bérlakás
önkormányzati kezelésben való maradása is. Fontos továbbá, hogy az
épületekhez bejutási lehetőséget biztosítsanak. Az önkormányzat igénye
továbbá, hogy az ecseri szervezetek
és intézmények továbbra is igénybe
vehessék az iskola épületét, tornatermét. Átadásra kerülnek ugyanakkor az állami pályázat támogatásából
épült biomassza kazánok. A képviselő-testület döntött arról is, hogy
fejleszti a falu karácsonyi díszkivilágítását.
A grémium határozott arról, hogy
januártól önálló intézménnyé alakítja
az önkormányzati konyhát. A testület megbízta a polgármestert, hogy az
átalakítással kapcsolatos munkajogi
lépéseket, a jelenlegi dolgozók folyamatos átléptetésével, tegye meg.

Felhívás lakcímbejelentésre! Idősek Karácsonya
A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló
1992. évi LXVI. törvény 26. § (1) bekezdése szerint a Magyarország területén élő, e törvény hatálya alá tartozó polgár köteles beköltözés vagy
kiköltözés után három munkanapon belül lakóhelyének, illetve tartózkodási helyének címét a járási hivatalnál nyilvántartásba vétel céljából
bejelenteni.
A lakcímbejelentés a bejelentendő lakóhely vagy tartózkodási hely szerint illetékes járási hivatalnál teljesíthető. Az értesítési cím bejelentése
bármely járási hivatalnál és a központi szervnél teljesíthető. A lakcímbejelentés és az értesítési cím bejelentésének ténye önmagában a lakás
vagy az ingatlan használatához fűződő, valamint egyéb vagyoni jogot
nem keletkeztet és nem szüntet meg. A polgár lakóhelye annak a lakásnak a címe, amelyben a polgár él.
A polgár tartózkodási helye annak a lakásnak a címe ahol – lakóhelye
végleges elhagyásának szándéka nélkül – három hónapnál hosszabb ideig tartózkodik.
A polgár értesítési címe az a cím, (címhely, postafiók vagy postai szolgáltató hely) amelyet kapcsolattartásra szolgáló elérhetősége céljából a
lakcímén kívül a polgár bejelentett.
A lakcímbejelentést a rendszeresített formanyomtatványon lehet megtenni az Ecseri Polgármesteri Hivatalban a Járási Hivatal települési ügysegédénél hétfőnként 08.00. és 12.30. valamit 13.00. és 18.00. óra között. Vagy: A Vecsési Kormányablakban: Vecsés, Fő u. 246-248. Market
Central. Félfogadás Hétfő: 07:00 ‒ 17:00, Kedd: 08:00 ‒ 18:00, Szerda:
08:00 ‒ 20:00, Csütörtök: 08:00 ‒ 18:00, Péntek: 08:00 – 16:00. Továbbá:
A Vecsési Okmányirodában: Vecsés, Szent István tér 1. Félfogadás: Hétfő: 12:00 ‒ 16:00, Szerda: 08:00 ‒ 18:00, Csütörtök: 08:00 ‒ 12:00.
Aki a lakcímbejelentésre előírt rendelkezéseknek nem tesz eleget harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. E szabálysértés miatt a
rendőrség és a helyi önkormányzat képviselő-testülete hivatalának erre
felhatalmazott ügyintézője helyszíni bírságot szabhat ki.
Ecseri Polgármesteri Hivatal

Ecser Nagyközségi Önkormányzat idén is megrendezi a 70.
életévüket betöltött nyugdíjasok részére az „Idősek karácsonya„ önkormányzati rendezvényt. Az ünnepélyen műsorral,
uzsonnával és ajándékcsomaggal várjuk a Kedves Vendégeket.
A rendezvény helye: Rábai Miklós Művelődési Ház. A rendezvény ideje: 2016. december 19. 15.00. óra. A rendezvényen fellép: Dóka Zsuzsa és Bősi Szabó László művészek. Az
ajándékcsomagok átvétele a műsor ideje alatt szünetel. Aki
az ünnepségre nem tud eljönni, az ajándékcsomagot még december 20-án, 21-én átveheti a polgármesteri hivatalban 8-16
óráig. Ezt követően a megmaradt csomagokat nagycsaládosoknak, gyermeküket egyedül nevelőknek, szociálisan rászorult személyeknek adjuk. A névre szóló meghívókat december
elején kezdik kézbesíteni. Kellemes Ünnepeket kívánunk!
Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
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Figyelő

2016. december 9.

3

Újabb 112 millió forint falufejlesztésre
Közeledve az év végéhez azt várja az ember, hogy nyugodtan, szerettei körében
ünnepelhessen. Advent első vasárnapjára
ünnepi díszbe öltözött Ecser is, egyre többen díszítik házaikat, teszik ezzel évről
évre egyre szebbé településünket. Sokat
segít ez mindannyiunknak abban, hogy
egy pillanatra megállva ráhangolódhassunk az ünnepekre. Itt ragadom meg az
alkalmat, hogy mindenkinek meghitt
és bensőséges karácsonyi ünnepeket és
boldog új évet kívánjak. Amíg eljön ez a
nyugodt pillanat, addig is szeretnék néhány jóhírt és néhány problémát megosztani Önökkel. A Cserfa előző számában írtam az ’56-os emlékműre nyert
pályázatról, időközben az önkormányzat
számlájára megérkezett a támogatás (novemberben). Engedélyt kaptunk, hogy az
emlékművet a következő évben készítsük
el. Sajnos a támogatás összege alacsonyabb lett, mint amennyit eredetileg szerettünk volna, és a támogatási szerződés
is csak pár nappal október 23-a előtt érkezett meg, így lehetetlen volt az ünnepre
elkészíteni az emlékművet, ezt a pályázat
kiírói is belátták.
Az adósságkonszolidációból kimaradt

önkormányzatok támogatására ismét
beadtunk pályázatot, ami szintén pozitív elbírálásban részesült, 112 millió forint elköltését biztosítja a minisztérium.
Ez mire lesz elég? Az összes problémánk
megoldására biztosan nem, de igyekezni
fogunk, ahogyan eddig is tettük, minél
több feladatot megoldani ebből a pénzből. A részletekről és a jövő évi terveinkről majd a következő Cserfában tájékoztatom Önöket.
Egyeztettünk dr. Szűcs Lajos országygyűlési képviselő úrral, megköszöntem
neki az eddigi segítségét, és kértem további támogatását a még függőben lévő
pályázatainkkal kapcsolatban (bölcsőde,
kerékpárút, sportpálya, energetikai fejlesztések). Ezeken kívül tájékoztattam
többek között a MÁV-val kapcsolatos
problémáinkról is. Még mindig nem
sikerült megoldani a váróterem és környezete üzemeltetésének kérdését és az
átkelőhelyek lámpás biztosítását sem. Segítséget ígért ebben a kérdésben is, együtt
is megpróbálunk ismételten nyomást
gyakorolni az illetékesekre.
A Grassalkovich téri óvoda (régi nevén 1. sz. óvoda) vezetője tájékoztatott

A képviselő fogadóórája

Fogadóórát tartott december 1-én dr. Szűcs Lajos Ecser országgyűlési képviselője a
polgármesteri hivatalban. A falu lakossága élénk érdeklődést mutatott a képviselő
fogadóórája iránt.

az óvoda udvarán
álló fákkal kapcsolatos aggályairól. Rendszeresen szakadnak le
kisebb-nagyobb
ágak, egyre nagyobb az elszáradt
részek
aránya.
Szakemberekhez
fordultunk, akik egyenként átvizsgálták a
fákat, és több esetben tették a következő
javaslatot: „A fa állapota oly mértékben
leromlott, hogy az kertészeti módszerekkel nem javítható, a baleseti kockázatot
csak a fa kivágásával lehet megszüntetni!”
Ennek eredményeként az óvodavezetővel
és az EKO Kft. dolgozóival közösen úgy
döntöttünk, hogy a szakértők által megjelölt fákat kivágjuk. A fák pótlását előnevelt fákkal elvégezzük. A megmaradó
fák koronájának kurtítását, seb odú és
üregkezelését szintén elvégezzük. Szeretném megköszönni Szaller Vilmos és Pék
Zsolt szakmai segítségét, amit már sokadszor vettünk igénybe. Gondolkodunk
egy faápoló tanfolyam szervezésén, ahol
lakosaink is megtanulhatják, hogyan
kerülhetjük el a hibás kezelésből adódó
faállapot romlást, szeretnénk ezzel minél
több fát megmenteni.
Sajnos néhány évvel ezelőttig az önkormányzat sem figyelt erre a kérdésre,
ennek eredményeként sok fát kellett és
kell még kivágnunk. A temető melletti
járda megépítéséről döntött a képviselőtestület, nyitott kérdés volt a világítás.
Már megérkeztek az ajánlatok, rövidesen
a döntés is megszületik, amennyiben az
időjárás engedi, az építés is megkezdődhet. A világítás engedélyeztetése hoszszabb időt vehet igénybe, ez a szolgáltató
és a tervező elmondása szerint hónapokik is elhúzódhat, de a járda építésével
ezt nem kell megvárnunk.
Végezetül szeretnék mindenkit invitálni, hogy látogassák meg a művelődési
ház év végi rendezvényeit, illetve a január
14-én tartandó böllérfesztivált is ajánlom
mindenki figyelmébe.
Gál Zsolt
polgármester
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Völgyeink gyöngyei, könyvbemutató
Völgyeink gyöngyei címmel jelent meg Aszódi Csaba
András és Lukics Gábor könyve, amely az Ecser környéki, Budapest vidéki szlovák ajkú településeket mutatja be. A 200 oldalas gyönyörű fotókkal gazdagon illusztrált képes album négy év megfeszített munkájának
az eredménye. Magyar és szlovák nyelven ismerhetjük
meg belőle Cinkota, Kistarcsa, Csömör, Kerepes, Isaszeg, Rákoskeresztúr, Nagytarcsa, Ecser, Maglód,
Péteri, Pilis, Albertirsa, Sári, Sóskút, Tárnok, Csomád
és Vác építészeti örökségét, régi térképeit, történetét,
népszokásait.
A könyv ünnepélyes bemutatására 2016. november
20-án került sor Maglódon, a Művelődési Házban. A
nagyszabású rendezvényen megjelentek az Országos
Szlovák Önkormányzat és a bemutatott települések
vezetői. Felléptek a települések művészeti csoportjai. A
programot a Duna Televízió rögzítette.
A könyv kiadását az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Pest Megyei Szlovák Önkormányzat, a Magyarországi Szlovákok Kulturális Intézete, a Dolina Pestvidéki Szlovákok Regionális Egyesülete, a Magyarországi
Szlovák Szervezetek Uniója támogatta. A könyvbemutató a tévében december 19 -én hétfőn, 7.55-kor a Duna
TV-n, illetve december 19-én hétfőn, 15.45-kor a Duna
World-ön lesz. Mindkét csatornán a Domovina című
műsorban. A könyvet a szerzőknél lehet megvenni..

Márton nap az óvodákban
Bár Ecseren nincs hagyománya a Márton napnak, az Cserfa Kuckó Óvodában immár 4. éve
“családi körben” tartjuk meg. Egész héten készültünk: a gyerekekkel megismertettük Szt.
Márton történetét, daloltunk, játszottunk, elkészítettük a lámpásokat. Idén is sütöttünk libatepertőt, valamint libás sütit a szülők vendégül
látásához. Esteledett, meggyúltak a fények, és az
udvarra vonulva játszottunk, énekeltünk, táncoltunk. „Aki Márton napján libát nem eszik,
egész évben éhezik!” – tartja a mondás. Nem
éheztünk, hiszen az összes zsíros kenyér elfo-

gyott, miközben jókat beszélgettünk.
Az Andrássy Utcai Óvoda immár második
alkalommal rendezte meg Márton napi lámpás
felvonulását. A gyermekek egész hét folyamán
sürögtek-forogtak, készülődtek és kis üvegmécseseket készítettek maguknak és szüleiknek. A
hosszú munka eredményes lett, közösen gyújthattuk meg a lámpás fényeit, meghallgatva közben Márton legendáját. A hidegben jól esett a
forró tea és a libazsíros kenyér. Köszönet mindenkinek, aki eljött és hozzájárult ahhoz, hogy
programunk megvalósulhasson.

Programok

Cserfa
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Búcsúzunk Annus nénitől!

Annus néni a babakészítésről mesél az iskolában
Ecser egyik meghatározó egyénisége
Sztancsik Józsefné (szül: Hajdú Anna)
80 esztendős korában elhunyt.
Ő készítette az ecseri babákat fiatal
kora óta egészen a haláláig. Élete során
közel 1000 babát készített. Eleinte csak
a legdíszesebb viseletűt, ami Ecserre

legjellemzőbb volt, rojtos kendőben
és bujdosban. Későbbiekben az összes
viseletet, amit csak hordtak a lányokasszonyok, sőt még a legények is. A
világ minden szegletében AmerikátólAusztráliáig, Olaszországtól-Belgiumig őrzik keze nyomát ezek a babák.
Nem is gondolta,
milyen csodálatosat és maradandót
alkotott. Az utolsó babát az ecseri
Laky Ilonka Általános Iskola bővítésének átadására
készítette.
Annus
néni
babáiból több kiállítást is rendeztek. A XX. század
elejéig visszamenőleg tudta, ki
milyen ruhában
ment férjhez, a
meglévő
díszes
ruhák kié voltak.
Nem csak babákat, mindent tudott és készített is,
ami a viselethez
tartozik.
Tudta
mit, mivel illik

felvenni és hogy kinek milyen öltözet
és fejdísz való. A népviselethez való érzékét felmenőitől örökölte és tanulta.
Blazsek nénitől főleg a fejdíszek varrását és felhelyezését tanulta. A ruhák
varrását leginkább Harazin Istvánnétól
tanulta. Egész élete a népviselet megőrzése volt, mindent ennek rendelt alá.
Nem csak a szoknyák, fejdíszek varrása
és keményítése, de Ecserre legjellemzőbb rojtos kendő készítése is igen sok
időt és türelmet igénylő munka. Egy
felnőtt rojtos kendő körülbelül 20 ezer
szál rojtból áll, és bizony ezt szálanként
kétszer szétszedni szinte emberfeletti munka. Pótolhatatlan veszteség Ő
nem csak szerettei, de az egész ecseri és
maglódi hagyomány tisztelők és népi
értékeket őrzők számára. Nagy űrt
hagyott maga után. Reméljük, méltók
leszünk rá, hogy tovább vigyük örökségét.
Búcsúzunk és mindent köszönünk!
Mindenki, aki csak szerette és tisztelte.
Bacsáné Tatai Eleonóra

Varrás, javítás

Méret utáni öltönykészítés. Javítások,
átalakítás, nadrág felhajtás, cipzár csere,
függönyvarrás, Veston Bt. Ecser, Andrássy út 25. Tel: 06-29-335-436, 06-30-5814609.
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Halloween

Kiállítás és tökfaragás a Rábaiban

Nagy munkában találták a Rábai Miklós
Művelődési és Közösségi Házba betérők
azokat a gyerekeket, akik az intézmény és
az ecseri Szlovák Önkormányzat által november 5-ére meghirdetett Tök Jó Márton
Napra beneveztek.
Az asztalok körül helyet foglaló kicsik
és nagyobbak szorgos kezekkel igyekeztek valamilyen ábrázatot kifaragni a
különböző méretű, ám azonos keménységű kanadai hosszúkás tökből. Matécsa
Andrea gyermekeivel, a 8,5 éves Kingával
és a 11,5 éves Kristóffal érkezett a programra. Mint mondta, először vesz részt
ilyen eseményen, s elsősorban a gyerekek
munkájában szeretne segédkezni. TischJablonczay Anna is két kicsinyével, a mindössze a 2 éves Lilivel és az ovis korú Kiliánnal jött el a tökfaragásra. Nagy szükség
is volt a mama segítségére, hiszen az apró
kezecskéknek komoly erőfeszítést jelentett megbirkózni a kemény alapanyaggal.
S jóllehet a szem, a száj és az orr már vidáman kandikált a tojásdad fejen, ám hogy
a végén milyen ábrázat sül ki belőle, majd
csak a munka legvégén derült ki.
Aki pedig úgy érezte, hogy kemény dió
számára a tökfaragás, egy könnyebb, ám
cseppet sem kevésbé kreatív elfoglaltságot
választhatott. Ez pedig a Márton napi libarajzolás volt. A szerencsére napjainkban
ismét egyre népszerűbbé váló népszokás
főhősének, a libának és környeze-

Cserfa

Cserfa
tének megjelenítéséhez szükséges
sablonokat Kobza Enikő bocsátotta rendelkezésre. Mint mondta,
saját intézményében, a rákosligeti művelődési házban is szoktak hasonló kézműves foglalkozásokat tartani. Ecserre pedig
többször és szívesen eljön, hogy megossza
a tapasztalatait.
Aki pedig a nagy koncentráció és lázas
faragás-rajzolás közben megéhezett, helyben sütött, illatos tökkel csillapíthatta éhségét. S jóllehet, a kerek formájú tökfajta
könnyebben engedelmeskedik a faragó
elképzeléseinek megvalósításában, íze és
zamata a hosszúkás alakú fajtának ellenállhatatlan!
S ha valaki meg szerette volna pihentetni a kezeit egy rövid időre, vagy csak
az egyébként is mozgékony gyereklábait
megjáratni egy kicsit, a művelődési ház
termében egy fotókiállítást is megtekinthetett. Ezen a felhívásra beérkezett,
korábban az otthonokban elkészített udvari tökkompozíciók voltak láthatók. S a
számos alkotás között igen nagy fejtörést
okozhatott a hozzáértő zsűrinek rangsort kialakítani. Ám a döntés végül mégis
megszületett, s az eredményt a rendezvény végén hirdették ki, ünnepélyes keretek között. Díjazottak: 1. hely - Jurisik
Miklósné, 2. hely - Urrné Kulin Tímea,
3. hely - Kormos Bianka. Különdíj: Nagy
Szabina, Cserfa Kuckó Óvoda, Andrássy
Utcai Óvoda, Laky Ilonka Általános Iskola. Közönségdíj: Süvegesné Almádi Éva
***
Az Ecseri Szlovák Önkormányzat majd
egy évtizeddel ezelőtt elevenítette fel azt a
régi hagyományt, mely szerint különféle
szép kompozíciókkal természetes anyagok
felhasználásával díszítették az emberek saját portáikat. Helyi néprajzi gyűjtés alapján Ecseren már az 1930-as években élő
szokás volt a töklámpások faragása, mely
sok évtizeddel megelőzte az utóbbi időben
megerősödött magyarországi Halloween
szokást. Erre alapozva hirdetett versenyt
a Szlovák Önkormányzat és a művelődési ház, így az előkerteket szebbnél szebb
dekorációkkal ékesítették a lakosok. Az
alkotásokról készített fotókat az Ecserért
Községfejlesztő és Szépítő Egyesület által
működtetett Teleházban kiállították, majd
a díjkiosztó napját november 5-én a Rábai
Miklós Művelődési és Közösségi Házban
tökfaragással, Márton napi díszek készítésével és finom sült tök fogyasztásával koronázták meg.
Szatmári Zsuzsanna,
Aszódi Csaba András
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Fényes eredmények a Bolyai versenyen
Iskolánk tanulói és pedagógusai az őszi szünet után kipihenve folytatták a munkájukat.
A november mindig a Bolyai anyanyelvi csapatverseny ideje. Idén 4 csapat indult iskolánkból, s mindegyik fantasztikus helyezést
ért el a megyei mezőnyben. Az 5. b csapata (Béki Alexandra, Andróczki Dóra, Dold
Anna, Giczi Noémi a kilencedik helyen
végzett, a 8. osztályosok pedig (Bali Beáta,
Füle Barnabás, Jármai Zsófia, Nagy Borka) a
nyolcadik helyen. Nagyon jól szerepelt ezen
a versenyen a 7. osztályosok Balogh Tamás,
Nagy Bence, Sztancsik Petra és Urr Lilla alkotta csapata, akik megyei ötödikek lettek.
Náluk is előkelőbb helyezéssel zártak a 3.
a osztályosok: Demkó Zalán, Jákli András,
Prikászky Gergő és Szentgyörgyi Kristóf,
ugyanis ők a negyedik helyet szerezték meg.
Minden tanulónak és felkészítő tanáruknak
(Hornyák Rebeka, Komáromi Lászlóné, Serfőző Gyuláné) szívből gratulálunk. A gyerekek természetesen az igazgatói és szaktanári
dicséreteket megkapták a teljesítményükért.
Az idei tanévben intézményünk hagyományos programjai közül a Nemzetek napja
projektnap is ebben a hónapban került megrendezésre. Most az uniós országok közül a
Benelux államok történelmével, kultúrájával, művészetével, földrajzával, iskolarendszerével, gasztronómiájával ismerkedhettek meg a tanulók interaktív módon. Kvízt
tölthettek ki az érdekességekről, megismerkedhettek Vincent van Gogh festészetével,

és készíthettek képeket, megkóstolhatták a
belga gofrit, kiszínezhették az államok címereit, bepillantást nyerhettek Anna Frank
naplójába, megtanulhattak egy belga csapatjátékot, szélmalmokat rajzolhattak és készíthettek. Ezen a napon Hollandiához kapcsolódóan 80 db tulipánhagymát ültettünk
el a zárt udvaron. Reméljük, hogy tavasszal
már gyönyörködhetünk is a munkánk eredményében.
A háziversenyeket is megtartottuk, vagyis
a rajz- és énekversenyt. A rajzverseny egyben egy iskolai pályázat is volt. El kellett
képzelniük, és meg is kellett tervezniük a
gyerekeknek, hogy milyen legyen a belső
udvar. Érdekes és kreatív alkotások érkeztek, az értékelésük folyik. Mindig irigykedve
hallgatom azokat az embereket, akik bátran,
jókedvűen, sok-sok ember előtt mernek énekelni. Ugyanezzel az érzéssel vettem részt
közönségként az iskolai énekversenyen, ahol
szép számmal vettek részt egyénileg és csoportosan is a gyerekek.
Egy újabb örvendetes hír. Az Országos
Diákparlament megyei üléseit is novemberben tartották, ahol az általános és középiskolások maguk közül választhatták meg azt
a néhány küldöttet, akik megyénket képviselik az országos tanácskozáson. A Laky Ilonka Általános Iskola Diákönkormányzatának
vezetőjét, Füle Barnabás 8. osztályos tanulót
is delegálták.
(Fotók: 12. oldal)
Kiss Katalin mb. ig.

Szociális tűzifa igénylés
A belügyminiszter által kiírt „A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához
kapcsolódó kiegészítő támogatás” pályázaton az Ecser Nagyközségi Önkormányzat 40 erdei köbméter tűzifa támogatást nyert.
A támogatás a NEFAG Erdészet részéről két részletben, 2016. évben 24 erdei köbméter, 2017.
január hónapban 16 erdei köbméter mennyiségben kerül kiszállításra.
Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta a helyi önkormányzat szociális tüzelőanyag támogatás igénylésének szabályairól szóló 14/2016.(IX.15.) önkormányzati
rendeletét.
A támogatást első sorban olyan szociálisan rászorulók igényelhetik, akiknek a háztartásában
az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb öszszegének 150%-át ( 42.750.-Ft), egyszemélyes háztartás esetén 200%-át (57.000.-Ft), továbbá a
lakásának fűtését fatüzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel biztosítja, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben meghatározott kizáró vagyonnal
nem rendelkezik.
Előnyt élveznek a rendelet szerint: az aktív korú ellátásban részesülők, időskorúak járadékában
részesülők, a lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatásban részesülők, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket nevelő szülők, kiskorú gyermeket egyedül nevelő szülők, nagycsaládosok, valamint a 65. életévüket betöltött nyugdíjasok, amennyiben a támogatási feltételeknek
együttesen megfelelnek.
Az Oktatási és Szociális Bizottság az elbírálásnál a rendeletben meghatározott feltételeket veszi
alapul és mérlegeli a szociális körülményeket, valamint a rászorultságot egyaránt.
A támogatási igényeket 2017. január 10. napjáig lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatalban a
rendelet melléklete szerinti nyomtatványon, a szükséges jövedelmi igazolásokkal együtt.
Barta Zoltán jegyző

8

l 2016. december 9.

Szórakozás

Cserfa

Bálozó nyugdíjasok vendégfellépőkkel

Az Ecseri Nyugdíjas Klub novemberben is
kitett magáért. Az immár hagyományossá vált Erzsébet és Katalin napi bálján a
fiatalabb korosztályokat is megszégyenítő
életerővel és színvonalon adták elő műsorukat. A szeptemberi Férfinap óta eltelt
időben sem teltek tétlenül napjaik: az új
rendezvényhez új dalokat, táncokat és verseket tanultak meg, hogy ismét kivívják a
nagyérdemű, azaz saját klubtársaik elismerését.
Horváth András mindjárt az elején kedves verssel köszöntötte e két népszerű név
viselőit s az egybegyűltek, majd pedig a
Kultúrcsoport adott elő egy kifogástalan
nívójú dalcsokrot. S hogy a klub jó kapcsolatokat ápol más, hasonló szerveződésekkel mi sem bizonyítja jobban, hogy ezt
követően a vendég maglódi nyugdíjasklub
lépett a színpadra. Műsorukban népszerű
dalokat és nótákat adtak elő, ám meglepetésként nem a jól ismert sorok hangzottak
el a dallamokkal. Humoros fordulatokkal
„szövegezték” át őket, amikből a kisnyugdíjasok mindennapi aktuális pénzügyi
nehézségeire ismerhettek a hallgatók. Sztancsik Ferencné, majd pedig a Kurunczi
házaspár és Csépányi Piroska ez alkalommal is profi dalműsort hozott a tarsolyában. A korelnök „szupernagyi” Ga-
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bai Sándorné Mancika pedig most
is bebizonyította, hogy tapasztalatban, szakmai hozzáértésben verhetetlen.
S hogy a férfi szólisták se maradjanak ki,
Horváth András most is csodálatos hangjával varázsolta el a nézőtéren ülőket, nagy
sikert aratva ezzel. A próza is képviseltette
magát a programban, mégpedig nem kis
derültségre fakasztva a hallgatóságot. Kurunczi Évike és Horváth Margitka jelenetében tanúi lehettünk a nők közötti „bájos”
kis beszélgetések gyakori finom csipkelődéseinek. Az immár másodszor is színpadra lépő maglódiak ezúttal nemcsak táncos
hangulatot, de nagy derültséget is okoztak.
A Hungária együttes jól ismert dalára adták elő a limbótáncot, s a jó hangulat közepette néhány férfitáncos még nadrágját
is szoknyára cserélte a siker kedvéért. A
fergeteges produkciót követően Sosovicza
Jánosné, a klub vezetője virággal köszönte meg műsorukat. A finélában ismét a
Kultúrcsoport énekelt, majd pedig Gyulai
Erzsébet, a nyugdíjasok felkészülésében
rendszeresen és önzetlenül segítő művésznő előadását élvezhették az est résztvevői.
A házigazda ecseriek ezúttal is szép példáját adták annak, hogy a jókedv, a szórakozás és a művészi produkció egyáltalán
nincs életkorhoz kötve.
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Mindenki karácsonya és más vonzó programok
2016. december 17-én, szombaton 10
órától
MINDENKI KARÁCSONYA
„A karácsony nem attól lesz tökéletes,
hogy nincs porcica a szekrények mögött,
tízféle sütit sütsz és halomban áll a fa alatt
az ajándék. Nem lesz jobb az ünnep attól,
ha beleszakadsz a házimunkába, hogy
aztán az ünnepek alatt holtfáradt legyél!
Sem attól, ha mártírként sütsz-főzöl-takarítasz-vásárolsz hetekig. A készülődés
lehet az ünnep része. Lehet együtt készülődni és nem attól lesz tökéletes, hogy
minden tökéletes, hanem attól, hogy
együtt vagyunk. „ (Vida Ágnes)
Várunk mindenkit sok szeretettel rendezvényünkre, ahol az ecseri csoportok
adnak műsort karácsony alkalmából
mindannyiunknak.
10.00 Településünk gyermekcsoportjainak műsorai
Ecseri Cserfa Kuckó Óvoda karácsonyi
műsora
Ecseri Andrássy Utcai Óvoda Csiga csoportjának karácsonyi műsora
E-Dance Tánc- és Mozgásstúdió – Virágné Szilágyi Edina vezetésével
Nazirah Hastánccsoport – Kozma Barbara vezetésével
Szitakötők Táncstúdió művészi torna-balett csoportja – Selényi Kármen vezetésével
11.00 A hóember ajándéka – a Nyáry
Báb Színház előadása
Az erdei kisállatok lázasan készülődnek
a közös karácsonyi ünnepségre. Pitének, az őzikének, sehogyan sem megy a
fejébe a vers. Ki segít neki? Persze, hogy a
gyerekek! És mi az ajándék? Együtt lenni!
Karácsonyi történet Vivaldi csodálatos
muzsikájával.
16.00 Településünk ifjúsági és felnőtt
csoportjainak műsorai
Ecser Nagyközség Nyugdíjas Klubja –
Klubvezető: Sosovicza Jánosné
E-Dance Tánc- és Mozgásstúdió – Stúdióvezető: Virágné Szilágyi Edina
Nazirah Hastánccsoport – Kozma Barbara vezetésével
Zöldkoszorú Néptáccsoport
Petruska Néptánccsoport
18.00 Peter Srámek karácsonyi műsora
2017. január 14-én, szombaton 6.30
órától
VI. ECSERI BÖLLÉRFESZTIVÁL ÉS
VERSENY

6.00 A Böllérfesztivál megnyitója
6.30 – 7.30 A sertések kábítása, elvéreztetése
13.00 – 15.00 A hurka, kolbász, toroskáposzta zsűrizése
15.00 A közönségdíj szavazatainak leadási
határideje
16.00 Eredményhirdetés
Az elkészült ételeket a Szabadtűzi Lovagrendrend zsűrije értékeli.
Kostolójegyek 500 Ft/2 db áron vásárolhatók.
A belépés díjtalan!
AUTÓISKOLA ÚJRA ECSEREN
Az R-KERESZTÚR Bt. szervezésében
újra autóvezetői tanfolyam indul - minimum 5 fő jelentkezése esetén - a művelődési házban 2017. januárjában.
Tanfolyami díj: 120.000 Ft, mely tartalmazza az elméleti oktatást és a 30 óra
kötelező gyakorlati oktatást.
Részletfizetési lehetőség!

Részletekről érdeklődni lehet a művelődési házban!
www.carschool.hu.
SZÁMÍTÓGÉP TANFOLYAM KEZDŐKNEK ÉS ÚJRAKEZDŐKNEK 16
ÓRÁBAN
Az Ecseri Községfejlesztő és Szépítő
Egyesület és a Teleház közreműködésével!
A számítógép ma már a mindennapok része. Ismerete sok új lehetőséget
nyit az élet majd minden területén. A
használatához nem kellenek különleges
képességek, bárki, bármilyen életkorban
belekezdhet. A tanfolyam elvégzése után
képes lesz minden szokásos otthoni számítógépes feladat magabiztos elvégzésére.
Tanfolyami napok: hétfő-szerda 18.00
órától, óraközi szünettel.
Kezdés: január 16. hétfő
Oktató: Hajdú József informatikai tanácsadó
Részvételi díj: 8.000 Ft/kurzus (16 óra)
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Ismét kezdődik egy új egyházi év
Az Egyház minden évben újra és újra megünnepli a megváltás misztériumát. Krisztus
születése, Tanítása az Isten Országáról, Szenvedése és Kereszthalála, Feltámadása, Menynybemenetele, a Szentlélek elküldése, Adventi
idő (az idén november 27.), a MEGVÁLTÓ
születésének megünneplésére. Az emberiség
életében a legnagyobb esemény: Isten eljön ide
közénk, vállalja a teljes emberi sorsot. (Amibe
az emberiség nagyobbik részének része van.)
Szegény és kiszolgáltatott. Testvérünké lett.
A világ végére ﬁgyelmeztet Krisztus. Váratlanul jelenik meg. Feltétlenül fel kell ﬁgyelnünk arra, hogy bizonyos módon a világ végét megelőző jelek már most mutatkoznak az
emberi történelemben, és sajnos az emberiség
helytelenül szokik hozzá.
Az események ezer és ezer formában jelzik,
hogy a föld nem végleges hazánk. Pontosan
így volt ez azoknál az embereknél is, akiket
meglepett a vízözön.
Tegyük fel magunknak a kérdést: tudunk-e
olvasni az idők jeleiből? A hitből fakadó valóság, hogy Krisztus érted, értem is eljött!
Vajon felismerjük-e Krisztus állandó jelenlétének jeleit? Hogyan vélekedünk a magzatgyilkosságról, az igazságról, a szeretetről, a
háborúkról. Siralmas megoldásokat hallunk.
Az evangélium ezzel szemben az emberi
személyt a Krisztussal való bensőséges kapcsolat magaslatára helyezi. „Az ember Isten
képmása.” Hirdeti, hogy bár bűnös, de ugyanakkor megváltott is. A mennyei Atya Gyermeke Krisztus testvére. Feladatunk, hogy újra és
újra megerősítsük az emberi személy méltóságát.
Ezzel a felelősségtudattal az ember csak abban az esetben fáradozhat eredményesen felebarátaiért, ha megőrzi Krisztussal és a Mennyei
Atyával való bensőséges, személyes kapcsolatát. Ha hatalomhoz jut és Krisztustól eltávolo-

dik, tevékenysége pusztítóbb lesz, mint bármikor. Gondolj a ma és a múlt diktátoraira.
A mi virrasztásunkkal vigyük bele Krisztus
Világosságát a világba. Így rajtunk keresztül is
állandósul Krisztus világrajövetele.
Gábriel már nem volt zöldfülű angyal. Az Ég
és Föld Ura, megbízta: keressen a Messiásnak
Édesanyát. Gábriel kényelmesen siklott a föld
légkörébe. Előbb egy kört tett. Szemlélődött.
Megállt egy gyönyörű parkkal körül vett villa fölött. Meglátta, a ház tulajdonosát, csinos
hölgy volt. Na, ez megfelelő hely és mama lesz
a Messiás számára. Bemutatkozott. Akarsz a
Messiás édesanyja lenni. –Tréfálsz, éppen világ körüli útra készülők. Tovább repült. Egy
osztályvezető hölgyet megszólított. – Mit képzelsz, a csúcson vagyok, nem érek rá most egy
gyerekkel foglalkozni.
Sokfelé próbálkozott, de mindenhol elutasították. Végül Galileában talált egy aprócska
falut. A faluban egy nagyon ﬁatal leányt, aki
munkája közben énekelt és imádkozott, szegény volt és szabad és boldog. Máriának szólították. Üdvözlégy Mária. Akarsz-e a Messiás
édesanyja lenni. Felkavarta a gondolat Máriát,
de az angyal felvilágosította: Majd a Szentlélek száll tereád, a születendő Gyermek Isten
Fia lesz. Ezt válaszolta: – Ime, az Úr szolgáló
leánya. Tegyen az Úr velem, amint mondtad.
A Úr neked is felkínálja magát. „Aki szeret
engem, ahhoz elmegyünk és lakóhelyet veszünk nála.” Csak rajtad múlik.
Barotai Endre
plébános

Változik a vasárnapi
misék kezdési időpontja
Értesítjük a Tisztelt Híveket, hogy Barotai
Endre plébános úr döntése értelmében vasárnaponként a misék 10.00. órakor kezdődnek.

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

A Cserfa következő, 2017. 01.
száma január 20-án jelenik meg.
Nyomdába adás: január 16., 16
óra. Lapzárta: január 9.

A Nemzetek napja projektnap novemberben került
megrendezésre. Most az uniós országok közül a Benelux államok történelmével, kultúrájával, művészetével,
földrajzával, iskolarendszerével, gasztronómiájával
ismerkedhettek meg a tanulók. Megismerkedhettek
Vincent van Gogh festészetével, és készíthettek képeket, megkóstolhatták a belga gofrit (képünkön), kiszínezhették az államok címereit, bepillantást nyerhettek
Anna Frank naplójába, megtanulhattak egy belga csapatjátékot, szélmalmokat rajzolhattak és készíthettek.

Hollandiához kapcsolódóan 80 db tulipánhagymát ültettek el a zárt udvaron

Alakul a virágágyás az iskolaépület mellett

Kiszinezett zászlókkal, címerekkel

Készülnek a szélmalmok

