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Képviselő-testületi ülések januárban
A 2017. január 20-án megtartott rendkívüli ülésen a képviselő-testület határozatot hozott a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz benyújtandó ’Önkormányzati
tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának
és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén’
című pályázaton való részvételről. A projekt keretében megszerezhető támogatás
összege 150 millió forint, melyhez 5 százalék, azaz 7,5 millió forint saját forrás
biztosítása szükséges. A fejlesztés tárgyát
képező utak pedig a Cserfa, az Újhelyi
József, a Rákóczi, a Mikla Pál és a Szent
Antal utcában találhatók Ecseren.
Az Ecser Nagyközségi Önkormányzat
által kezdeményezett várossá nyilvánítás ügyében a képviselő-testület vállalta,
hogy ennek megadása esetén biztosítja a városi önkormányzatok és szerveik
részére jogszabályban előírt kötelezettségeket és megteremti végrehajtásuk
szervezési és személyi feltételeit. Egyben
felkérte a polgármestert, hogy terjessze
fel a kezdeményezést az illetékes miniszterhez.
Az önkormányzat képviselő-testülete
január 25-én tartotta soros ülését, melyen határoztak arról, hogy a Szlovák
Önkormányzattal korábban megkötött
együttműködési megállapodást változatlan formában jóváhagyja. Az iskolai
körzethatár kijelölése témában is döntés
született. E szerint az önkormányzat javasolja a kormánymegbízottnak, hogy a
Laky Ilonka Általános Iskola körzethatára továbbra is Ecser nagyközség közigazgatási területe legyen.

A képviselő-testület elfogadta 2017. évi
önkormányzati költségvetés tervezetét s
azt tovább tárgyalásra alkalmasnak tartotta.
A Magyar Telekom Nyrt-vel a 033/2
helyrajzi számú önkormányzati ingatlan bérbeadására vonatkozó szerződést

Ecser Nagyközségi Önkormányzat kéri,
hogy a szabályzat készítésekor biztosítsanak helyet a 31. út bevezető szakaszának. Az ecseri testület az eljárás további
folyamatában is részt kíván venni, s kéri
az ecseri településrendezési tervek figyelembe vételét is.

Munkában a képviselő-testület január 25-én
illetően a képviselők megbízták a polgármestert, hogy azt az előterjesztésnek
megfelelően írja alá.
A Pest megyei kis- és középvállalkozások részére telephelyfejlesztésre kiírt
pályázat ügyében a testület megbízta a
polgármestert, hogy az EKO Kft. Ecser,
Zrínyi u. 43. alatti telephelyére vonatkozóan készítse elő a pályázati anyagot.
Határozatot fogadtak el a Budapest XVII.
Ferihegyi út – Szabadság utca Kerületi
Építési Szabályzatának készítése tárgyában is. A főépítésszel egyetértésben az

Az adósságkonszolidációból kimaradt
települések 112 millió forintos támogatására vonatkozó szerződés ügyében úgy
határoztak, hogy a Belügyminisztériummal azt az alábbiak figyelembe vételével
módosítsák: a támogatási összeget elsődlegesen a Polgármesteri Hivatal fejlesztésére fordítsák, s az ebből fennmaradó
hányadot pedig útfejlesztésre.
A testület hozzájárult ahhoz, hogy az
Ecseri Nebulók Szervezete továbbra is
viselje az ’Ecser’ nevet és használhassa
Ecser címerét.

Tüdőszűrés február 24. és március 1. között
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,
hogy a 2017. évi tüdőszűrésre a Rábai
Miklós Művelődési Házban (Ecser,
Bajcsy Zs. u. 3.) a következő napokon
kerül sor: 2017. február 24. (péntek)
8-18.00. óra, 2017. február 27. (hétfő)
8-18.00. óra, 2017. február 28. (kedd)
8-18.00. óra, 2017. március 1. (szerda)
8-18.00. óra.
Az 50/1997.(XII.18.) NM rendelet 2.
sz. mellékletének 3. és 4. pontja szerint a szűrővizsgálat a 40. életévüket
betöltött személyeknek évente egy al-

kalommal ingyenes.
Az ingyenes szűrési körbe nem tartozóknak térítési díjat kell fizetniük.
A 40 éves kor alatti, illetve a munkahelyi alkalmassági vizsgálat díjazása 1.700.-Ft. A befizetés a helyszínen
beszerezhető csekken, postai úton
történik. A 14-18 év közötti gyermekek szűrése ingyenes, de beutaló és
szülői beleegyezés szükséges hozzá!
A további jogosultságokat a 33/1998.
(VI.24.) NM rendelet tartalmazza.
Kérjük, hogy a tüdőszűrésre hozza

magával személyi igazolványát, TAJ
kártyáját és ha van előző évi szűrési
kiskönyvét!
A vizsgálat alkalmas a TBC és sok
más tüdőbetegség időben történő felismerésére!
Számítunk a Tisztelt Lakosság türelmére, amennyiben várakozniuk kell.
A személyzet kivételével az adminisztrációban segédkezők ecseri önkéntesek, akik a vizsgálat ütemezésére
nincsenek befolyással.
Barta Zoltán jegyző
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Pert nyert az önkormányzat
Lassan a tél végéhez közeledve elkezdődnek a kinti munkák, ezért
kérem a lakosainkat, hogy ezeket a
munkákat a csapadékvízelvezető árkok, átereszek tisztításával kezdjék.
Az önkormányzat a kritikus helyeken az árkok mélyítését, profilozását
az előző években elvégezte, a rendben tartása viszont lakossági feladat.
Ezt a feladatot mindenkinek a saját
ingatlana előtt kell megoldania,
megvédve ezzel saját és szomszédjai
tulajdonát. Ezeket a kérdéseket csak
összefogással tudjuk kezelni.
Sajnos a hirtelen jött olvadás okozott problémákat a településünkön
is. Több helyen kellett beavatkozni az EKO Kft. dolgozóinak, eltömődött átereszeket takarítottak
és megtelt árkokat szivattyúztak.
Sok esetben az árkokba vezető kifolyókra lapátolt hó okozott problémát, ezért nem tudott az útról az
árkokba folyni a csapadék. I. fokú
belvízvédelmi készültséget kellett
elrendelnem a helyzet súlyossága
miatt. A zártkerti részeken lehul-

lott csapadék miatt több ház került
közvetlen veszélybe. A megfagyott
föld nem tudta elszikkasztani a
nagy mennyiségű vizet. Szakadt át
árok, ott homokzsákokkal és ideiglenes árok kialakításával védtük az
ingatlanokat. Mivel a probléma a
környező településeken is egyidőben jelentkezett, ezért a Katasztrófavédelem nem tudott segíteni, utólagos ellenőrzésre jött ki a vezetője,
aki a mentési munkálatokat megfelelőnek találta. Szeretném megköszönni az EKO Kft. dolgozóinak a
belvíz elleni védekezésben nyújtott
munkájukat. Segítségünkre sietett
az Ecser ÖTE is, nekik is köszönöm
a munkájukat. Ilyen hirtelen olvadás már nagyon régen nem volt, de
az elmúlt években a nyári időszakban is okozott gondot a csapadékvíz, most más területeken jelentett
problémát a belvíz.
A pályázataink elbírálása folyamatban van, ebben előrelépés az
előző hónaphoz képest nem történt, útépítésre ismét nyújtottunk

Nyugdíjasok beszámoló közgyűlése
A Nyugdíjas Klub február 11-én tartotta szokásos éves beszámoló közgyűlését. Az eseményen részt vett Gál Zsolt
polgármester és Barta Zoltán jegyző is.
A gyűlés levezető elnöke Kurunczi Lajosné volt. A napirendi pontok ismertetése és elfogadása után a jelenlévők
egyperces néma felállással emlékeztek
azon klubtársaik előtt, akik az elmúlt
év során eltávoztak közülük s így ezen
az ünnepi alkalmon már nem lehettek
velük. A pénzügyi helyzetükről szóló
beszámolójában Szilágyi Ferencné elmondta, hogy az eredményesnek tekinthető, hiszen 2016-ban az összes
bevétel 1.712.887 forint volt, az összes
kiadás pedig 1.590.692 forint. Külön
megköszönte a polgármesteri hivatal rendszeres támogatását, valamint
azt, hogy a kisbuszt, bármikor kérték,
mindig rendelkezésükre bocsátották.
Sosovicza Jánosné beszámoló beszédében elmondta, hogy a klub létszáma
a pártolótagokkal együtt 195 fő volt, a
Kultúrcsoport pedig 18 fővel dolgozott.
Felléptek nemzetiségi nyugdíjas talál-

kozókon, önkormányzati rendezvényeken, megemlékezéseken s vendégszerepeltek a szlovákiai Nagymagyaron is.
Sőt, részt vettek Ecseren a szemétgyűjtésben is. Ismertette, hogy a 2017-es
évet vezetőségi bizalmi üléssel indították. Az évre négy kirándulást terveztek,
ám még nincs eldöntve, hogy hová. A
fellépéseket idén is a korábbi évekéhez
hasonlóan szervezik, s jelenleg már van
egy felkérésük a Kultúrcsoport Gyálon való szereplésére. Elmondta, hogy
jó kapcsolatot ápolnak a civil szervezetekkel is, különösen a Zöldkoszorú
Hagyományörző Kör tánccsoportjaival. Köszönetet mondott továbbá az
önkormányzat, valamint a szlovák önkormányzat támogatásáért, akik minden tőlük telhető segítséget megadnak.
A pártolótagok anyagi támogatásával
együtt jelentősen hozzájárulnak a klub
eredményes gazdálkodásához.
A beszámoló után műsorral, vacsorával folytatódott a program, majd farsangi mulatság következett.
(Fotók: 12. oldalon)

be pályázatot,
bízva a támogatásban.
A
MÁV-állomás
problémájával
folyamatosan
foglalkozunk,
ismét új vezetőséggel
tárgyaltunk, ennek kimeneteléről az egyeztetések
befejezése után tudok tájékoztatást
adni.
Döntést hozott a Budapest Környéki Törvényszék az évek óta
húzódó perben, ahol az önkormányzatunk alperesként vett részt.
Mindenki számára ismert, hogy
Ecser Vecsés felöli részét tulajdonló
cégek egy csoportja (összesen 9 cég
és Hegyi Gábor) beperelte önkormányzatunkat, a telekadó kivetése
miatt, később ezt a keresetét kiegészítette, és kártérítést is követelt,
közel 2 milliárd forint értékben.
Az ítélet kimondta, hogy a felperesek közül csak kettőnek van jogosultsága a perben fellépni. Az önkormányzat pernyertes lett, ennek
köszönhetően nem lebeg a fejünk
felett a költségvetésünket jelentősen meghaladó kötelezettség. Nem
kell 60 naponta (ebben a perben)
kiírt tárgyaláson megjelenni, arra
felkészülni, a beadványokat megírni, és az Ő esetenkénti több 100
oldalas beadványaira reagálni. A
perköltséget is a felperesek fizetik
meg számunkra. Többször tájékoztattam a lakosságot a per állásáról,
így most az ítéletről is szeretném
röviden elmondani a véleményemet. Ecser fejlődésének legnagyobb
gátja, hogy ezen cégcsoport tulajdonában lévő terület miatt az Ecserre
települni szándékozó vállalkozások
nem tudnak gazdasági besorolású
területet vásárolni, így a fejlesztések
évek óta elmaradtak. Bízom benne,
hogy ez megváltozik, és rövidesen
elindulhat a terület beépülése. Az
ítélet még nem jogerős, egy külön
mellékletben később ismertetni fogom a részleteket is.
Gál Zsolt
polgármester
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Stabilan gazdálkodtak a hagyományőrzők

Az Ecseri Zelený Veniec Hagyományőrző kör éves beszámoló közgyűlését 2017. január 28-án tartotta a Rábai Miklós Művelődési
Házban. A zsúfolásig megtelt nagyteremben tartott évértékelőn az
egyesület vezetői beszámoltak az elmúlt év munkájáról.
Aszódi Csaba András elnök a 2016. év kulturális eseményeit
ismertette. A hagyományos programokon és fellépéseken túl kiemelte a tavalyi évben első alkalommal megtartott szlovák tábort,
mely során ecseri iskolások látogathattak el a Nyitra megyei CabajČápor testvértelepülés iskolájába. A jó szervezésnek köszönhetően
a magyarországi iskolai tanév vége után azonnal indultak az ecseri
diákok, hogy a szlovákiai vakáció beköszöntéig belekóstolhassanak az ottani általános iskola munkájába is.
Lukics Gábor elnökhelyettes a hagyományőrző kör pénzügyi
helyzetéről számolt be, mely az elnyert pályázatoknak és támogatásoknak, valamint az egyesületi tagdíjaknak köszönhetően stabil
gazdálkodást mutat.
Az óvodákban működő néptánccsoportok, valamint a nyugdíjas kultúrcsoport éves munkáját Sosovicza Jánosné elnökségi tag
ismertette, az iskolai és a felnőtt tánccsoport tavalyi tevékenységét pedig Kele Jenő elnökségi tag mutatta be. Ezután a Petruska
tánccsoport beszámolója következett Szentesi Péter csoportvezető előadásában. A 2017. évi programterv elfogadását követően a
nyugdíjas tánccsoport szlovák táncokat adott elő, a Petruska csoport előadásában Nógrádi szlovák táncokat láthatott a közönség, a
felnőtt tánccsoport pedig a kedvelt “Katka keringő” című koreográfiáját mutatta be.
A finom vacsorát követően hajnalig tartó farsangi mulatság következett, melyhez a Hartyáni trubacsok biztosították a talpalávalót, a jó hangulatot pedig a vidám közönség teremtette meg.
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Az ecseri lakodalmas örömkalács is szerepel
a Pest megyei gasztronómiai kiadványban
Harminc település jellegzetes ételeit, italai gyűjtötték össze Pest megyében. A megyei önkormányzat gondozásában megjelent kötetből nem
hiányozhatott az ecseri lakodalmas örömkalács
sem, amelyhez Lukics Gábor fotói adnak illusztrációt. Szerkesztő: Ambrus András.
A kiadvány nemcsak egy receptválogatás, hanem – ahogy Gundel János fogalmazta az ajánlójában – egy gasztronómiai kirándulás is egyben: „Ne csak felhívja a figyelmet néhány ismert
és kevésbé ismert ételre, italra, hanem kedvet
csináljon ezek megismeréséhez, elkészítéséhez,
megkóstolásához”. A kiadvány szerzői azt szeretnék elérni, hogy az olvasó megismerje a recept
születésének helyét és körülményeit, sőt, ha teheti, ellátogasson oda.
A könyvben megtalálhatóak a mindenki által
ismert ételek pl. a töki pompos vagy a vecsési káposzta éppúgy, mint az igazi kuriózumnak
számító szarvasgombás macaron vagy a báránytorta.
A recepteken kívül megtudhatjuk, hogy miért
volt tilos leírni a Kossuth kedvence süteményének készítési módját, illetve azt is, hol élt Pest megyében az újkori olimpiák első magyar érmese.

/HJQpSV]HUĦEESL]]iLQN)W FP
&KLOL-RH3DSDFVtSĘV%%4DODSMDWUDSSLVWDPR]]DUHOODW]HVHQSiFROWFVLUNHPHOO
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7RYiEELSL]]iLQN)W FP 
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6RQNiVSDULDODSPR]]DUHOODVDMWWUDGLFLRQiOLVWUDSSLVWDVDMWIHNHWHHUGHLSUpPLXPVRQNDIULVV
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Informatikatanfolyam A Himnuszról beszélgettek
nyugdíjasoknak

Minden hónap utolsó szerdáján tartja az Irodalmi Kör soron következő foglalkozását Vágvölgyi Lajosné vezető koordinátor a Rábai Miklós
Művelődési és Közösségi Ház könyvtárában. A sokak által kedvelt rendezvénysorozat abból az elgondolásból indult, hogy szinte nincs is olyan
embertársunk, aki ne próbálta volna még meg kifejezni saját gondolatait, érzéseit valamelyik művészeti ág kínálta kifejezésmód segítségével.
Ehhez a legátfogóbb eszköztárral kétségtelenül az irodalom rendelkezik,
legyen szó akár prózai, akár pedig verses formáról. Sőt mi több, ez áll
mindnyájunkhoz a legközelebb is, a legkönnyebben elérhető, hiszen
kifejezőeszközét, a nyelvet valamennyien használjuk mindennapi életünk szinte minden percében. S hogy a csodálatos anyanyelvünk által
biztosított eszköztár minél tökéletesebb legyen, az Irodalmi Kör programjában szerepel mélyebb ismeretek szerzése és elemzése is róla. Ez
magában foglalja a helyesírási változások nyomon követésétől az egyes
szavak jelentéséig, használatáig terjedő tudnivalók tanulmányozását.
Sőt, az érdeklődők megismerkedhetnek egyes stilisztikai finomságokkal,
valamint a szép kiejtés alapkövetelményeivel is. Emellett a program igazodik a naptári aktualitásokhoz is. Így a februári alkalom egyik témája
a Magyar Kultúra Napjához s ennek apropóján a Himnuszhoz, annak
keletkezési körülményeihez kapcsolódott. De foglalkoztak a közelgő Valentin nap kialakulásával, a hozzá fűződő hazai népszokásokkal és hagyományokkal is. Berta Mihályné és Szilágyi Ferencné lelkes rajongói és
látogatói a foglalkozásoknak. A január 25-iki szerda délutánon is érdeklődéssel vettek részt a programon, s kapcsolódtak be az ott hallott ismeretekbe. Mint mondták, minden alkalommal eljönnek, mert érdekli őket
mindaz, amit itt tanulhatnak. Innen pedig majd a gyógytornára vezet
az útjuk, hogy szellemi frissességüket jó testi erőnléttel is kiegészítsék.

A Teleház Egyesülettel együttműködve január 16-ikai kezdettel számítógép tanfolyamot indított a Rábai Miklós Művelődési
és Közösségi Ház. Mint Hajdú István informatikai tanácsadó,
a tanfolyam vezetője elmondta, a gyümölcsözőnek bizonyuló
együttműködésben az egyesület adja a szükséges gépeket, berendezéseket, a termet, továbbá ő maga, az oktató is oda tartozik. A
művelődési ház feladata pedig a program meghirdetése különböző fórumokon és a befutó jelentkezések regisztrációja. A tapasztalatok szerint a kezdeményezés oly mértékben sikeresnek bizonyult, hogy jelenleg a lehetséges 12 férőhelyből 11 van elfoglalva,
így gyakorlatilag teltházzal dolgoznak. A jó kezdeményezés és
szervezés mellett minden bizonnyal betudható ez annak is, hogy
ma már a számítógép olyan mértékben része a mindennapoknak,
hogy használatának ismeretét már szinte senki nem nélkülözheti.
Ennek elsajátításához viszont nincs szükség különleges képességekre, bárki bármely életkorban könnyedén megtanulhatja azt. A
foglalkozások egy előre meghatározott tematika szerint folynak a
teljesen kezdő szinttől kezdve az újrakezdőig, hogy a résztvevők
közül senki mellett se menjen el ezen ismeretek elsajátítása nélkül
az élet. Így például a nagyiknak – akik közül szép számmal vesznek részt az oktatásban – nem kell majd az unokájukhoz fordulni
segítségért, hiszen itt könnyedén megtanulják a szövegszerkesztő
használatát csakúgy, mint a biztonságos internetezés tudnivalóit
vagy a fájlkezelést. A foglalkozások hetente két alkalommal, 45
perces órák keretében zajlanak, s ha lesz rá igény, az így megszerzett ismereteket lehet majd tovább is folytatni, már magasabb
szinten. Akiknek pedig felkeltette érdeklődését ez a könnyen elérhető tanulási lehetőség, újabb kezdő csoporthoz csatlakozhatnak
a művelődési házban.

Havi kiadások? Átmeneti pénzhiány?
A TAKARÉK Folyószámlahitel a megoldás!
Havi nettó jövedelmének akár
háromszorosát is igényelheti!

Takarék Folyószámlahitel

Az igényelhető hitel összege:
Minimum: 30.000 Ft
Maximum: 1.000.000 Ft
A lakossági ﬁzetési számlához kapcsolódó, forint alapú
Takarék Folyószámlahitel átmeneti készpénzzavarok
áthidalására szolgáló fogyasztási hiteltermék.
Jelen tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért kérjük, keresse fel honlapunkat (www.patriatakarek.hu),
vagy forduljon bármely fiókunkban munkatársainkhoz, akik készséggel állnak rendelkezésére. Ez a tájékoztatás nem
minősül ajánlattételnek, az itt szereplő adatok kizárólag tájékoztató jellegűek. A hiteltermékekre vonatkozó további
feltételeket a takarék Általános Üzletszabályzata, valamint Hirdetménye tartalmazza. Jelen ajánlatunk nem tekinthető
semmiféle körülmények között hitelígérvénynek, banki kötelezettségvállalásnak. Hitel-, kölcsönszerződés aláírása
hiánytalanul beadott hitelkérelem alapján hozott pozitív banki döntés után kerülhet sor. * A referencia THM számítása
a 83/2010. (III.25.) Korm. rendelet alapján 375.000 forintra, 1 éves futamidővel
került meghatározásra. A THM meghatározása az aktuális feltételek és a hatályos
jogszabályok figyelembevételével történt, feltételek változása esetén a mértéke
módosulhat. A THM mutató mértéke nem tükrözi a kölcsön kamatkockázatát.

Cserfa

Oktatás

2017. február 17.l

7

Ökoiskola lett a Lakyból
A Laky Ilonka Általános Iskola decemberi programjai az idén is, mint minden évben, a karácsonyi ünnepkör köré
csoportosultak. A sort december 6-án a
Mikulással kezdtük. A gyerekek, főképpen az alsó tagozatosok izgatottan várták a nagyszakállút. Tiszteletére a három
harmadik osztály (tanítóik segítségével)
készítette a fantasztikus, humoros Mikulás-váró műsort, amelynek előadására az
iskola tornatermében került sor, ahol az
ajándékot is megkapták a kisdiákok.
December 9-én egy busznyi tanulóval
a Pesti Magyar Színházban jártunk a Valahol Európában című zenés darabon.
Kettős élmény volt ez, hiszen a nagyszerű előadáson túl már az adventi fényekbe
öltözött fővárosban is gyönyörködhettünk.
A téli szünet előtt hagyományosan
megrendezzük a Luca-napi vásárt is, az
idén ez december 16-án volt. Ilyenkor a

gyerekek egy zsibvásár keretében árulhatják jelképes összegekért a már megunt, de használható játékaikat, könyveiket, csecsebecséiket. Örvendetes, hogy
évről évre egyre
több
tanulónk
saját kezűleg készít eladható dolgokat, legyen az
akár sütemény,
akár karácsonyi
dekoráció vagy
dísztárgy.
December
19-én az iskola
Pedagógiai Programjában rögzíLuca-napi vásár
tett és elfogadott
vizsgák is lezajlottak. Ilyenkor a 8. osztályosok adnak
számot nyelvtudásukról úgy, mint egy
rendes, komoly vizsgán, vagyis ünnep-

Fánksütés, álarckészítés, farsangi bál
Februárban járunk, s a korábbi években megszokott enyhe telekhez képest az idén alaposan
kijutott nekünk a hidegből. Ez pedig a hosszú,
korán sötétedő téli estéket csak még barátságtalanabbá tette. Nem csoda tehát, ha most
talán még az ilyenkor szokásosnál is jobban
vágyjuk a tavasz érkezését. E várakozás jegyében kerültek megrendezésre az első farsangi programok is a művelődési házban február 4-én délután. Bizonyára sokan izgatottan
várták azt a mindennapinak egyáltalán nem
mondható eseményt, amelyet a Zöldkoszorú
Hagyományőrző Kör, az Ecseri Szlovák Önkormányzat és a Rábai Miklós Művelődési Ház
szervezett. Ennek keretében a farsangi időszak
jellegzetes s hazánk szinte valamennyi tájegységén jól ismert süteményét, a fánkot és a szintén kedvelt csőrögét sütötték szorgos kezek. A
programhoz pedig bárki ingyenesen csatlakozhatott. S míg a nagyterem egyik felállított
asztalánál a nyugdíjas klub mindig segítőkész
tagjainak részvételével pirultak ropogóssá a
finom falatok, egy másik asztalnál az ’Ötletek

Világa Klub’ tagjai a színes papírt, csillámot,
ollót, festéket forgatták serényen.
Az egyébként január 21-én esedékes foglalkozásukat halasztották erre a szombatra, hogy
így csatlakozva a farsangolókhoz, az esti zenéstáncos mulatság álarcait készíthessék el a bálozóknak. S hogy az ilyen közös munkálkodást
nem lehet elég korán kezdeni, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy az asztal körül foglalatoskodók között megtalálhattuk az egészen
apró, még csak karon ülő korosztály képviselőit is. Ők szüleik óvó-vigyázó gondoskodása
mellett mélyültek el a sok színes látnivalóban.
A mindössze hét hónapos Sztarenszky Dániel
(lásd címlapfotónkon – a szerk.) is édesapja,
Sztarenszky Norbert karján ülve szemlélődött.
Öt éves bátyja viszont – a tavalyi farsanghoz
hasonlóan - édesanyjával már aktív részese
volt a munkálatoknak. S jóllehet az esti bálban
ez évben még nem rejtheti tekintetét a saját
készítésű álarc mögé, remélhetőleg eljön az az
idő, amikor már ő is jelmezt öltve ott ropja a
táncot a bálozók között.

lőbe öltözve, tételeket húzva, a tételek
kidolgozására felkészülési időt kapva.
Minden nyolcadikos teljesítette a követelményeket, és a büszkeségen túl profi-

tált is, hiszen rendszerezte a megszerzett
tudást, illetve a vizsgahelyzetet is gyakorolta.
A hónap legnagyszerűbb híre az volt,
hogy intézményünk elnyerte az Ökoiskola címet, melyet 2019. december
31-éig vagyunk jogosultak használni,
(természetesen
meghosszabbítható).
Ezt a címet az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Földművelésügyi Minisztérium adományozza azoknak az
oktatási intézményeknek, akik sikeres
pályázatot nyújtottak be, illetve az ökoiskola követelményeinek megfelelnek. A
Laky Ilonka Általános Iskola pályázatát
Pappné Horváth Katalin tanárnő írta, s
az abban vállaltakat az Öko-munkacsoporttal hajtják majd végre. Ennek az első
felvonása már január 19-én megtörtént,
hiszen a gyerekek Ökoparlamentet tartottak Kati néni vezetésével.
A téli szünet előtti utolsó napon a
Rábai Miklós Művelődési Házban a két
negyedik osztály örvendeztetett meg
bennünket a karácsonyi műsorral. A tanulókat Mártonné Gulyás Ágnes és Hajduvári Katalin készítette fel. Az utolsó
nap az ajándékozásé és az osztálykarácsonyoké volt.
Kiss Katalin

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik 2017. január 20-án drága szerettünk,
STEINGART ISTVÁN
temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek,
együttérzésükkel gyászunkban támogattak
és fájdalmunkban osztoztak.
Soha nem feledünk, szívünkben tovább élsz!
Gyászoló Család
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Mi az, ami zsubatta?

A Rábai Miklós Művelődési Ház
minden hónapban egy alkalommal
közös meseolvasásra invitálja a település ovisait és kisiskolásait. A ’Mesesarok’ nevet viselő rendezvénysorozat célja, hogy a gyerekek verseket,
mondókákat tanuljanak. Sor kerül
továbbá rajzfilmek vetítésére is, melyek az így elsajátítandó versek alapján készültek. A program első új évi
eseménye a ’Mi az, ami zsubatta?’
címet viselő interaktív író-olvasó találkozó volt. Ennek előadója Nyulász
Péter ismert gyerekíró, aki 2007-2014
között az Egyszervolt.hu gyermekkulturális portált is szerkesztette. A
rendhagyó foglalkozás az előadóként
is népszerű szerző 2005 óta megjelent versesköteteinek anyagára épült.
Ezeknek a könyveknek már a címe is
sejteti, hogy nem szokványos, ám a
kicsik érzelem- és gondolatvilágához
nagyon közelálló alkotásokat tart a
kezében az érdeklődő. A Schall Eszter színes rajzaival illusztrált ’A baba
bab’ sorozat kötetei: Morzsa kutya,
Babagombóc vagy a Mondókák kicsiknek című mondókáskönyvek már
sok gyereknek voltak segítségére abban, hogy elinduljanak a beszéd fejlődésének kihívásokkal teli útján. De

hasonlóan játszva segítenek tanulni a
Miazami, Miazmég kitalálós versikés
és a Zsubatta beszédfejlesztő mondókáskönyv is. Ezek a nem mindennapi
címek rejtélyes tartalmat sugallanak.
S csöppet sem tévedés azt gondolni, hogy mindezek alapján izgalmas
foglalkozásra számíthattak az ide érkező apróságok, a 2. számú Andrássy Utcai Óvoda ovisai is. A hideg téli
napsütésben gyalogosan érkező ’Csiga’ csoport kicsinyeinek és a lépteiket

vigyázó óvónéniknek azonban hamar
kiolvadtak átfagyott végtagjaik. S
elfeledve az út fáradalmait, a nagycsoportosok mintegy varázsütésre
átadták magukat a közös verselésnek
és játéknak, amikor megkezdődött a
foglalkozás. A gyerekek nagy érdeklődéssel ülték körbe az előadót, aki a
köteteket egyenként bemutatva egy
csapásra közel hozta azok szereplőit,
mint pl. Morzsa kutyát az apróságokhoz. Így aztán nem is csoda, hogy az
első közös vers játékos, mutogatós
megtanulása mindössze háromszori elmondásra sikerült – beleértve a
néma szavalást is. Ekkor már elég volt
pusztán a mutogatás ahhoz, hogy az
apró fejekben visszaidéződjenek maguk a verssorok is.
Az 5 éves Németh Gergely is mindenképpen részt szeretett volna venni
ezen a közös játékon. Ezért édesanyjával már jóval annak kezdete előtt
megérkezett, s izgatottan lapozgatta a
polcokon sorakozó sok színes könyvet. Mivel azonban még nem ismeri
az olvasás tudományát, ezért egyelőre
inkább csak ’olvastatni’ szeret. De a
könyvek szeretete már megvan, amit
úgy látszik, nem lehet elég korán kezdeni!

Előretekintő
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Ecseri eseménynaptár – 2017 február – április
IDŐPONT
FEBFUÁR

ESEMÉNY

HELYSZÍN

SZERVEZŐ

02.24.03.01.
23.
24.
25.

Tüdőszűrés

Művelődési Ház

Farsang
Ecser ÖTE Közgyűlés
Iskolakóstoló

Cserfa Kuckó Óvoda
Művelődési Ház
Laky Ilonka Ált. Iskola

Cserfa Kuckó Óvoda
Ecser ÖTE
Laky Ilonka Ált. Iskola

IDŐPONT
MÁRCIUS

ESEMÉNY

HELYSZÍN

SZERVEZŐ

3.
7.
8.
10.
11.

Társasjáték klub
Nyílt tanítási nap
Nőnapi köszöntő
Gézengúz Együttes előadása
Mozgó Mozi

Művelődési Ház
Laky Ilonka Általános Iskola
Andrássy utcai Óvoda
Cserfa Kuckó Óvoda
Művelődési Ház

Száz Kéz Egyesület
Laky Ilonka Általános Iskola
Andrássy utcai Óvoda
Cserfa Kuckó Óvoda
Művelődési Ház

12.
14.

Környezetvédelmi nap
Március 15-i ünnepség

Horgász-tó
Művelődési Ház

21.
22.

KISZE Nap, Gézengúz Együttes előadása
Víz világnapja

Andrássy utcai Óvoda
Cserfa Kuckó Óvoda

Rákosmezeje Horgászegyesület
Laky Ilonka Általános Iskola és
Művelődési Ház
Andrássy utcai Óvoda
Cserfa Kuckó Óvoda

25.
27.

Évadnyitó horgászverseny
Kampánynap

Horgásztó
Laky Ilonka Ált. Iskola

Rákosmezeje Horgászegyesület
Laky Ilonka Ált. Iskola

IDŐPONT
ÁPRILIS

ESEMÉNY

HELYSZÍN

SZERVEZŐ

5.
6.
7.

Mesesarok
Húsvét
Társasjáték klub

Művelődési Ház
Cserfa Kuckó Óvoda
Művelődési Ház

Művelődési Ház
Cserfa Kuckó Óvoda
Száz Kéz Egyesület

8.
8.
11.

Környezetvédelmi nap
Húsvéti készülődés
Szavaló verseny

Horgász-tó
Művelődési Ház
Laky Ilonka Általános Iskola

Rákosmezeje Horgászegyesület
Művelődési Ház
Laky Ilonka Általános Iskola

11.
14.

Tojáskeresés
Mosdás a Szerelem-patakban

Andrássy utcai Óvoda
Szerelem-patak

22.
22.
22.
24-25.
28.
29.

Családi nap
Bál
Cser Kupa
Papírgyűjtés
Anyák napja
Nő- és Anyák Napi ünnepség
Szemétszedés

Óvodák
Művelődési Ház
Horgász-tó
Laky Ilonka Általános Iskola
Cserfa Kuckó Óvoda
Művelődési Ház

Andrássy utcai Óvoda
Zöldkoszorú Hagyományőrző
Kör
Óvodák
Cserfa Kuckó Óvoda
Rákosmezeje Horgászegyesület
Laky Ilonka Általános Iskola
Cserfa Kuckó Óvoda
Nyugdíjas Klub
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Eredményes véradás Ecseren

Végleg nyugdíjba vonultam

A Magyar Vöröskereszt szervezésében január
30-án került sor az év első véradására a Rábai
Miklós Művelődési és Közösségi Ház nagytermében. Amint Jári Erzsébet, a szervezet
képviselője lapunk érdeklődésére elmondta,
az idei részvételi arány is hozzávetőlegesen a
korábbi évek hasonló időszakában szokásosnak megfelelően alakult. Nem mulasztotta el
az önkéntes adakozást Kun Attila, az EKO Kft.
ügyvezetője sem. Sőt, néhány lelkiismeretes
kollégájával együtt vett részt az eseményen.
A véradás életet menthet, hiszen számos
gyógyszer készül felhasználásával. Ezen kívül
pedig szükség lehet rá műtéteknél, balesetek
következtében s egyéb életmentő beavatkozásoknál is. Ráadásul semmi mással nem pótolható! Mindezek pedig bármikor előfordulhatnak velünk is. S annak, aki még nem szánta
rá magát e nemes cselekedetre fontos lehet
tudni, hogy a nők évente négy, férfiak pedig
öt alkalommal adhatnak vért. Két ilyen esemény között pedig legalább 56 napnak kell eltelnie. Egy-egy véradás előtt fontos az étkezés
és a bőséges folyadékfogyasztás. Egy alkalommal 450 milliliter vért vesznek ki, a páciens
közben nem érez semmiféle fájdalmat. Egy
kis labdát ajánlatos közben a kezében szorongatni, hogy gyorsabban kicsorogjon ez a
vérmennyiség.
Sajcz László (képünkön) rendszeres vér-

Búcsúzom minden kedves ismerős és ismeretlen ecseri lakostól immár másodjára úgy,
mint öreg diák az iskolájától. Számomra ez a
legnehezebb... Több, mint egy évtizedig dolgoztam az 1. számú háziorvosi körzet szakápolójaként. Ecseren 2002. július 01-én Dr.
Schrem Auréllal kezdtem az ápolói munkámat és Dr. Kovács-Kléh Lászlóval fejeztem be
2017. január 31-én. Szeretném megköszönni
az ecserieknek, hogy befogadtak, hogy elfogadták tanácsaimat, az együttműködést nap
mint nap. Nem utolsó sorban pedig a praxis
háziorvosának, volt főnökömnek, hogy elismerte a munkámat.
Minden kedves ecseri lakosnak jó egészséget kívánva ezzel a gondolattal búcsúzom:
„Álmodd, amit álmodni akarsz / Menj, ahová
menni akarsz, / Légy az, aki lenni szeretnél /
Mert csak egy életed van... / és egy lehetőséged, hogy megtedd mindazt, amit szeretnél.”
Nagyné Ida nővér
***
Tájékoztatom a lakosságot, hogy az otthonápolási koordinációs tevékenységemet továbbra is folytatom a községben, amely térítésmentesen, OEP által támogatottan igénybe
vehető fekvőbetegeknek, szakorvosi javaslattal. A tevékenység kiterjed gyógytornára, fizikoterápiára és szakápolási feladatokra.
Nagyné Ida nővér

adónak számít már Ecseren. Évente általában
1 – 2 alkalommal vesz részt rajta, attól függően, hogy oda ér-e időben. Egyébként ha
az Auchan parkolójában meglát egy véradó
buszt, rögtön megáll és beáll a véradók közé.
Mint mondta, jó érzés, hogy adhat, a rászorulókon segíthet – s inkább ő adjon, mint

kapjon! Pálné Laczkó Melinda sem első alkalommal ült be most a véradószékbe, azonban
még nem tekinthető rendszeres véradónak.
Ő főként segíteni szeretne e téren, hiszen úgy
hallotta, hogy most éppen nem jól állunk vérellátásban.
2017 során a vöröskereszt egyébként még
két alkalommal szervez véradást Ecseren: május 15-én és október 16-án, mindkét időpontban 14 – 16 óra között a művelődési házban.
Előtte pedig Maglódon lesznek délelőtt 9-től
délután 13 óráig. Így bárki, akinek a maglódi
időpontok jobban megfelelnek, nyugodtan elmehet oda is.

Sárdy János titkai a Magyar Kultúra Napján
A Magyar Kultúra Napja tiszteletére rendezett előadást a Rábai Miklós Művelődési
Ház.
Elsősorban az idősebb korosztály képviselői körében kelthet nosztalgiát Sárdy
János neve, aki a két háború közötti időszak hazai mozivásznainak koronázatlan
királya volt. Pedig, ahogy mondani szokás,
az ő pályafutása sem volt egy sétagalopp,
s akkor köszöntött be számára a népszerűség, amikor nem is várta. Az egykori kántortanítóból lett operaénekes első komoly
szerepét Otto alakjának megformálása és
eléneklése jelentette 1936-ban az Operaház
Bánk bán című előadásában. Ezt követően
húsz éven át, 1938 és ’58 között pedig már
állandó tagja volt az Operaháznak. A kiváló hangú és adottságú énekes azonban szívesen látott szereplő volt a kissé könnyebb
műfajok terén is. Így 1958-tól egészen ’69ben bekövetkezett váratlan haláláig tagja
volt a Fővárosi Operettszínháznak is. Érdekes módon azonban az igazi, átütő sikert
mégis a film hozta meg számára. Az általa
énekelt betétdalok szinte napok alatt váltak slágerré országszerte és hoztak éneke-

süknek olyan gyors és később is tartósnak
bizonyuló népszerűséget, hogy arra senki
nem számított akkoriban. Ennek története
pedig bár eléggé szokványosnak mondható, az eredmény azonban mindaddig példa
nélküli: igazi sztár született! 1940 januárjában próbafelvétel készült vele prózai és
zenés szerepre, ami sikeresnek bizonyult,
s még aznap szerződést írhatott alá a ’Te
vagy a dal’ című film főszerepére.
Az ő általa ’életre keltett’ dalokat dúdolta – ahogy mondani szokták – a cipészinasoktól a piaci kofákon át, a vidéki mulatók
énekeséig szinte mindenki akkoriban. Népies, ízes táji akcentusa végig kísérte előadói stílusát egy életen keresztül. S mindez
az első taktusok felcsendülésétől oly természetes számunkra, mintha ez a dal másképp
meg sem bírna szólalni. Filmalakításai során éppen ez a scharm az, ami természetes
és hiteles alapot tudott biztosítani Sárdy
kimagasló szerepeinek. A dalokban pedig
szerencsésen találkozott a szerző az előadóval, így a siker egyik záloga is éppen ez
lehetett. S aztán eljött az a nap is, amikor
hazai énekes-zenés filmet el sem lehetett

képzelni Sárdy nélkül. Pályájának ebben a
kimagasló négy évében bálvány volt, a népszerűség hegyének legcsúcsán. Nem egy elkényeztetett úrifiú. Sztárallűröktől mentes
személye hamar mitikus alakká emelte a
közönség szemében: afféle népmesei hős, a
nép egyszerű és tisztatekintetű gyermeke,
aki tehetségével ki tudott emelkedni.
Ám ünnepelt filmcsillagként is szerény
és kedves tudott maradni. Filmjei kapcsán
korábban soha nem tapasztalt sztárkultusz
alakult ki körülötte, amit ő maga rendkívül visszafogottan és szerényen élt meg.
Magánéletét illetően is igen zárkózott volt,
nem szerette, ha ilyen irányú érdeklődést
tapasztalt vagy hasonló témájú hírek, írások jelentek meg róla. Ezért lehetséges,
hogy a Rábai Miklós Művelődési és Közösségi Ház színpadán kevésbé ismert emlékfoszlányokat is megismerhettek a nézők
Sárdy életéből, egy eltitkolt szerelemről s
egy életen át tartó rajongásról. Mindeközben pedig élvezhették a jól ismert film- és
operettdalokat a nagyszerű ifjú színművész, Derzsi György műsorában, a január
21-iki előadáson.
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Amit a szeretetről tudni kell –
Ferenc pápa gondolataiból
Ferenc Pápa „A családban megélt szeretetről” szóló pásztorleveléből egy pár gondolat.
1. Kor. 13, 4 – 7. „A szeretet türelmes, a
szeretet jóságos, a szeretet nem féltékeny, nem
kérkedik, nem is kevély, nem is tapintatlan,
nem keresi a maga javát, nem gerjed haragra,
a rosszat nem rója fel, nem örül a gonoszságnak, mindent eltűr, mindent elhisz, mindent
remél, mindent elvisel.” Egyes kijelentéseit
alkalmazzuk a család konkrét valóságára.
Türelem. „Isten lassú a haragra”. (Számok
könyve: 14, 18.) Ez a tulajdonság akkor mutatkozik meg, amikor nem engedjük, hogy az
indulatok vezéreljenek. A Szövetség Istenének egyik jellemző tulajdonsága. A családi
életben Isten ennek követésére indít. Ezzel
teret ad a megbánásra, időt ad az
irgalmasság gyakorlására. Ez tesz
tanúságot
igazi
hatalmáról.
A türelem nem
azt jelenti, hogy
hagyjuk, hogy állandóan rosszul
bánjanak velünk,
vagy eltűrjük a
ﬁzikai erőszakot,
vagy engedjük,
hogy tárgyként kezeljenek. A probléma akkor jelentkezik, amikor azt
szeretnénk, hogy a
kapcsolatok idilliek, vagy a személyek tökéletesek

legyenek, vagy amikor önmagunkat helyezzük a középpontba. Csak azt várjuk, hogy a
mi akaratunk teljesedjen. Ilyenkor minden
türelmetlenné tesz, minden azt váltja ki, hogy
agresszivitással válaszoljunk. Ha nem ápoljuk magunkban a türelmet, akkor mindig lesz
magyarázatunk arra, hogy miért válaszolunk
haraggal. Végül olyan személyekké válunk,
akik képtelenek együtt élni. Képtelenek arra,
hogy uralkodjanak indulataikon. A család csatatérré változik. „Legyen távol tőletek minden keserűség, indulat, haragtartás, szóváltás,
káromkodás és minden egyéb rossz.” (Ef. 4.
31.) Ez a türelem erősödik, rádöbbenek, hogy
a másiknak joga van velem együtt élni ezen a
földön, úgy ahogy van. Nem számit, hogy teher-e a számomra,
keresztezi-e terveimet, nehezemre
esik-e a stílusával
vagy a gondolataival, hogy nem
mindenben olyan,
mint szeretném.
A szeretet mindig együttérzést
hoz magával. S elvezet a másiknak
e világ részeként
való elfogadásához, még akkor
is, ha másként
cselekszik, mint
ahogyan én azt elvárnám.
(Folyt köv.)
Barotai Endre
plébános

Varrás, javítás

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

Méret utáni öltönykészítés. Javítások,
átalakítás, nadrág felhajtás, cipzár csere,
függönyvarrás, Veston Bt. Ecser, Andrássy út 25. Tel: 06-29-335-436, 06-30-5814609.
A Cserfa következő, 2017. 03. száma március 17-én jelenik meg.
Nyomdába adás: március 13., 16
óra. Lapzárta: március 6.

Az alsó tagozatos diákok – mint felvételünk mutatja – jelmezben
léptek a közönség elé, a felsősök csoportos produkciót mutattak
be a Laky Ilonka Általános Iskola farsangi bálján február 10-én.
Az idén nagyon sok ötletes, szép jelmezt láthattak az érdeklődők.
A tantestület tagjai szokás szerint ebben az évben is felléptek, ez
alkalommal tehénnek öltöztek. A jelmezesek felvonulása után a
moderntánc csoportok műsora következett. A tombolahúzást követően pedig estig táncolhattak a gyerekek.

Gál Zsolt polgármester, Sosovicza Jánosné, a Nyugdíjas Klub elnöke és Barta Zoltán jegyző a Nyugdíjas Klub közgyűlése
és farsangi estje előtt

A farsangi produkciók nagy érdeklődés mellett zajlottak

Néma emlékezés azon klubtagokra, akik már nincsenek köztünk

Sosovicza Jánosné beszámolóját tartja

