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Képviselő-testületi ülés  – február 22.
Az Ecser Nagyközségi Önkormányzat 

Képviselő-testülete 2017. február 22-én 
tartotta soros ülését, melyen elfogadta 
a Száz Kéz Egyesület, valamint a Varázs 
Lovas Sport Egyesület 2016. évi tevé-
kenységéről szóló tájékoztatóját. 

Az ülésen került sor az önkormány-
zat 2016. évi költségvetési rendeletének 
munkaterv szerinti utolsó módosítására 
is, mely az év végéig bekövetkezett vál-
tozások miatt vált szükségessé. Ennek 
értelmében 2016. évi költségvetését 582 
millió 930 ezer forint bevételre ugyan-
annyi kiadásra módosította. Ezzel egy-
idejűleg a képviselő-testület megalkotta 
az önkormányzat 2017. évi költségveté-
séről szóló önkormányzati rendeletét is, 
melyben 500 millió 697 ezer forint bevé-
telt és ennek megfelelő kiadást irányzott 
elő. 

A DPMV Zrt-vel a IV. szennyvízát-
emelőre kötendő szerződés ügyében a 
képviselő-testület megbízta Gál Zsolt 
polgármestert, hogy azt az előterjesztés 
szerint kösse meg. A Dunavölgyi Vízgaz-
dálkodási Társulatnak az önkormányzati 
tulajdonban lévő csatornák karbantartá-
sára vonatkozó ajánlatával kapcsolatban 
úgy határoztak, hogy a polgármester 
készítsen elő egy szerződéstervezetet az 
ügyben. 

Egyidejűleg a képviselők határoztak ar-
ról is, hogy az önkormányzat a Testvér-

városi Kapcsolatok Ápolása tárgyában a 
Bethlen Gábor Alaphoz pályázatot nyújt 
be. 

A Pro-Form Kft . önkormányzathoz in-
tézett kérelmeit, ügyeit illetően az a dön-
tés szüle-
tett, hogy a 
képviselő-
testület ad-
hoc bizott-
ságot alakít 
azzal a cél-
lal, hogy 
v é g e z z e n 
eg ye zte tő 
t á r g y a l á -
sokat a cég 
vezetőjével. 
A bizottság 
tagjai: Gál 
Zsolt pol-
gármester, Horváth Tamás a Pénzügyi 
Bizottság elnöke és dr. Gózony Gábor a 
bizottság elnökhelyettese. 

A testület az előterjesztés szerint elfo-
gadta a Gyömrő és Környéke Szociális 
Szolgáltató Központ 2016. évi tevékeny-
ségéről szóló beszámolóját. 

A képviselők megbízták a polgármes-
tert, hogy nyújtson be pályázatot a Hun-
garocontrol Zrt-hez a Társadalmi Fele-
lősségvállalás Programjának keretében 
nyújtott támogatásra, melynek célja az 

ecseri római katolikus templom és a Kos-
suth Lajos utca közötti parkoló építése. 
Határozat született pályázat kiírásáról is 
a civil szervezetek támogatására. Ennek 
elbírálására a képviselő-testület március 

22-i ülésén kerül sor. Az ülésen a Polgár-
mesteri Hivatal bővítési, átépítéskiviteli 
terveinek fi nanszírozására a költségve-
tésben keretösszeget különítettek el. 

Elutasításra került az Ecser, Petőfi  utca 
41. sz. alatti önkormányzati ingatlanra 
beérkezett vételi ajánlat, s egyben felha-
talmazást kapott Gál Zsolt polgármester 
új pályázat kiírására. Soros ülésén a kép-
viselő-testület elfogadta a polgármester, 
valamint az Oktatási és Szociális Bizott-
ság beszámolóját is. 

Munkában a képviselő-testület februári ülése

Rangos tanácskozásoknak adott helyet 
Ecser március 6-án. Ezen a napon a 
Jegyzők Országos Szövetsége rendezte 
küldöttgyűlését a Rábai Miklós Művelő-
dési Házban, ahová az ország egész terü-
letéről érkeztek jegyzők településünkre.

Ugyancsak itt tartotta közgyűlését a 
Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szer-
vezeteinek Szövetsége.

A vendégeket Gál Zsolt polgármester 
és Barta Zoltán jegyző fogadta.

Polgármester úr köszöntő beszédé-
ben először Ecsert mutatta be röviden a 
vendégeknek. Elmondta, hogy a Vecsési 
Járáshoz tartozó nagyközség dinamiku-
san fejlődik, 3800 fős lélekszáma pedig 
folyamatosan nő. A település gazdasági-
lag is működőképes, ami nagyon örven-

detes körülmény.
Ezt követően a polgármester társai 

nevében is köszönetet mondott a jegy-
zőknek elvégzett munkájukért. Egyúttal 
kérte őket, legyenek büszkék arra, hogy 
nélkülük nem tudna működni az önkor-
mányzati rendszer, még ha vannak ettől 
eltérő hangok is, s egyidejűleg reményét 
fejezte ki, hogy mindenki helyén kezeli 
ezt a kérdést.

A közszolgálati bérrendezést illetően 
kérte a megjelenteket, hogy harcoljanak 
érte, s ők, polgármesterek is ezt teszik. 
A gazdaság számos területén került sor 
ugyanis az utóbbi időben bérrendezésre, 
ami ott működik is. Ám mindez az ön-
kormányzati szférában még nem történt 
meg. 

Végezetül örömét fejezte ki, hogy im-
már második alkalommal adott otthont 
Ecser ilyen rendezvénynek, s rámutatott, 
hogy a jövőben is szívesen lesznek házi-
gazdái hasonló szervezésnek, melynek 
lebonyolítására a művelődési ház ren-
delkezésre áll.

A szervezetek ecseri tanácskozásukon 
határoztak az előző pénzügyi évük zárá-
sáról és elfogadták idei költségvetésüket.

Idén ősszel rendezik meg a XXV. Jegy-
ző és Közigazgatási konferenciát, amely-
nek szervezése már itt elkezdődött.

“A kollégáknak nagyon tetszett tele-
pülésünk és a Rábai Miklós Művelődési 
Ház. Kifejezték elismerésüket” - mondta 
a tanácskozások után Barta Zoltán jegy-
ző.

Ecseren tartotta küldöttgyűlését 
a Jegyzők Országos Szövetsége
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Megújulnak a községi intézmények

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk köszönetet 

mindazoknak, akik 
Blága Lőrinc

temetésén részt vettek, 
sírjára koszorút, 

virágot helyeztek el.
A GYÁSZOLÓ CSALÁD

Nagy előrelépés várható a községi in-
tézményeink felújítása terén. Nem csak 
szebbé válnak épületeink, hanem energia-
felhasználásuk is csökken. Ecser Nagykö-
zség Önkormányzata 198.260.162 Ft tá-
mogatásban részesült az épületenergetikai 
felújításra benyújtott pályázata alapján a 
Környezeti és Energiahatékonysági Ope-

ratív Program keretében. 
A pályázat benyújtásakor nem bíztam 

benne, hogy az előző években saját forrás-
ból felújított épületeink mellett, az eddig 
kimaradt mind a négy épületünk meg-
újulhat. Az iskola mellett a Polgármesteri 
Hivatal, az orvosi rendelő és az EKO Kft . 
irodája kap új nyílászárókat, homlokzat-

szigetelést és nap-
elemet. A támoga-
tói szerződés még 
nincs aláírva, de 
remélem ennek 
is lassan a végére 
érünk, és elkez-
dődhet az előké-
szítés, és utána a 
kivitelezés.

Köszönöm dr. Szűcs Lajos országgyű-
lési képviselő úrnak a segítségét és támo-
gatását. A 100%-os állami fi nanszírozású 
beruházás Ecser életében az eddigi legna-
gyobb összegű hozzájárulás lesz. Lassan a 
helyére került a szintén 100%-ban állami 
pénzen fi nanszírozott ’56-os emlékmű, 
a HungaroControl ZRT. támogatásával 
megvásárolt játékok is kihelyezésre kerül-
nek az iskola udvarára, illetve elkezdődött 
a temető melletti járda megépítése is. A 
további pályázatainkról még nincs hír, re-
mélem nagy részük sikeres lesz azoknak 
is. 

A pályázatainkon kívül saját forrásból 
is tervezünk beruházásokat, ezekről majd 
később tájékoztatom lakosainkat. 

A tavasz beköszöntével ismét elindulnak 
a kinti munkálatok, áprilistól a szolgáltató 
a zöldhulladék elszállítását a már ismert 
rendszerben végzi. Ilyenkor szoktuk az 
első szemétszedési akciónkat szervez-
ni, ahol évről évre egyre többen vesznek 
részt. Idén április 8-án szeretnénk össze-
gyűjteni a mások által a külterületeinkre 
elhelyezett sok-sok háztartási hulladékot 
és feleslegessé vált holmit. Várjuk a civil 
szervezeteket és a lakosság részéről tenni 
vágyókat április 8-án 9 órakor a sportpá-
lyán. Zsákot biztosítunk. Védőkesztyű és 
mellény korlátozott számban áll rendel-
kezésünkre, aki tud, hozzon magával. A 
helyszínen jelöljük ki a területeket. Rossz 
idő esetén elmarad a program, és másik 
napot jelölünk ki.                          Gál Zsolt 

polgármester

A személyi jövedelemadó bevallásához 
kapcsolódóan lehetőségük van adójuk 
egy százalékát civil szervezetnek, má-
sik egy százalékát egyháznak felajánlani. 
Arra szeretnénk biztatni Önöket, hogy 
helyi szervezetet támogassanak. Sajnos 
civil szervezeteink ebből a lehetőségből 
származó bevétele folyamatosan csök-
ken, aminek csak egyik oka az SZJA kulcs 
csökkenése. A civil szervezetekkel egyez-
tetve tesszük közzé adószámaikat.

Várjuk szíves támogatásukat.
----------------------------------------------
Ecser Sport Egyesület
Adószám: 19831552-1-13
----------------------------------------------
Ecseri Községfejlesztő és Szépítő Egye-
sület
Adószám: 18685303-1-13

---------------------------------------------
Ecseri Kulturális és Sport Egyesület
Adószám: 18724381-1-13
----------------------------------------------
Ecseri Nebulók Szervezete
Adószám: 18675050-1-13
----------------------------------------------
Ecseri Polgárőr Egyesület
Adószám: 18670330-1-13
----------------------------------------------
Rákosmezeje Horgász Egyesület
Adószám: 19169280-1-13
----------------------------------------------
Varázs Lovas Sport Egyesület
Adószám: 18727274-1-13
----------------------------------------------
Zöld Koszorú Hagyományőrző kör
Adószám: 18689974-1-13

Maradjon Ecseren az 1%!

Április 8-án ismét szemétszedés lesz. Gál Zsolt polgármester reméli, idén is 
sokan csatlakoznak hozzájuk. Találkozó reggel kilenckor a sportpályán.
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A 2016/2017-es tanév második félévét az isko-
la egyik nagyszabású rendezvényével, a farsan-
gi bállal nyitottuk. Az alsó tagozatos kisdiákok 
inkább egyéni, a felsősök pedig osztály szintű 
csoportos jelmezekkel készültek. Mindig cso-
dálkozom a gyerekek, de azt hiszem főképpen 
a szülők kreativitásán, hiszen évről évre egyre 
nagyobb számban akadnak valóban ötletes 
jelmezek. A jelmezes felvonulást a tanárok, a 
tombolahúzás, a bálkirályok és bálkirálynők 
megkoronázása követte, majd kezdődhetett a 
buli. Köszönjük minden szülőnek és cégnek a 
közreműködésüket, lelkes munkájukat, illetve 
felajánlásaikat. 

A szórakozáson kívül persze folyik a ko-
moly oktató-nevelő munka, beindultak a 
minősítések is. A farsang napján voltunk túl 
az idei első minősítésen, ahol Csizmadiáné 
Csongrádi Györgyi tanítónő célozta meg a Pe-
dagógus II. fokozatot, az eredményre még vár-
nia kell. A következő portfólióvédés március 
9-én lesz, a minősülő pedagógus dr. Petkyné 
Medvigy Ivett.

Február 18-án Iskolakóstolót tartottunk 
a leendő elsősöknek és szüleiknek. A kicsik 
Borbás Linda testnevelő, Mártonné Gulyás 
Ágnes és Hajduvári Katalin tanítónők egy-egy 
foglalkozásán vettek részt, míg a szülőknek 
bemutatkoztak a hitoktatók. Szeverné Csekei 
Csilla intézményvezető-helyettes ismertette a 
szülőkkel iskolánk Pedagógiai Programjának 
főbb jellemzőit, jómagam pedig bemutattam 
az intézményt néhány adat és a rendezvé-
nyeink, programjaink tükrében. Reméljük, jó 
hangulatú, eredményes délelőttöt töltöttünk el 
közösen.

A témanapok közül február 22-én a Tejtur-
mix nap következett. Minden osztály kapott 
iskolatejet és gyümölcsöt, ezekből elkészíthet-
te a saját szája íze szerinti turmixot. Születtek 
cukormentes, banános, erdei gyümölcsös kok-
télok is. A hetedik osztályosok a pályaorien-
tációs témanap keretében két foglalkozáson 
vehettek részt március 3-án, pénteken.  A 
pályaválasztáshoz elengedhetetlenül szüksé-
ges önismereti óra, majd néhány szakma be-
mutatása következett. Megismerkedhettek az 
ápoló-gondozó, villanyszerelő, ipari gépész, 
gépi forgácsoló, CAD-CAM informatikus 
foglalkozásokkal.  Választ kaptak a kérdéseik-
re: ki, mivel dolgozik, mennyit lehet keresni, 
mi a feladata, mi a hiányszakma, milyenek a 
munkakörülmények, milyen kompetenciák 
szükségesek egy-egy hivatáshoz.

A nyolcadik osztályosok felvételi eljárása 
lassan befejeződik. Már túl vannak a központi 
írásbelin, a jelentkezéseken és a szóbeli felvé-

teliken, illetve a motivációs beszélgetéseken. 
Most az ideiglenes felvételi jegyzékek közzé-
tételére várnak izgatottan, mert ez nagyban 

befolyásolja majd, hogy kell-e változtatni a 
jelentkezések sorrendjén, kell-e új tagozatot 
felvenni.

Idén is beneveztek a Laky Ilonka Általános 
Iskola tanulói közül 38-an a Zrínyi Ilona ma-
tematikaversenyre. A területi fordulót február 
17-én Monoron tartották. A második osztá-
lyosok voltak a legsikeresebbek a mieinkből, 
ugyanis közülük hárman március 6-án Rácke-
vén vehették át díjaikat. A dél-pesti körzetben 
induló 45 csapatból a Béki Brigitta, Bartos 
Marcell és Sztancsik Roland alkotta lakys csa-
pat a harmadik helyezést érte el. Egyéniben az 
518 diákból Sztancsik Roland a fantasztikus 
második helyet szerezte meg. Ezzel a kimagas-
ló eredménnyel meghívást kapott az országos 

döntőre, amelyet április közepén Debrecen-
ben rendeznek meg. Gratulálunk és további 
sok sikert kívánunk! Köszönet illeti felkészítő 
tanárukat, Ligeti Magdolnát.

Iskolánk hírnevét öregbítették azok a lányok 
is, akik a Tiszán innen-Dunán túl minősítő 
énekversenyen indultak. A megmérettetést 
március 4-én rendezték meg Cegléden. Ezüst 
minősítést szerzett a Kisegyüttes I. kategóri-
ában Sztancsik Petra és Kulcsár Boglárka pá-
rosa, szintén ezüst minősítést kapott az Ének-
együttes belépő kategóriában a következő 
lányokból álló csoport: Adame Eszter, Doma 
Zsófi a, Gergye Liza, Groska Zsófi a, Herzog 
Bora, Illés Kamilla, Szórád Ilona, Végh Berna-
dett. Eredményük azért is kiváló, mert a ren-
geteg induló iskolából csak két iskola, köztük 
a miénk nem énektagozatos. Nekik is szívből 
gratulálunk, igazán sikeres volt Kunné Kántor 
Katalin és Csombók Judit tanítónők felkészí-
tése.

Kiss Katalin

Ezüst minősítést kapott az énekegyüttes

Ecser Nagyközségi Önkormányzat 2017. már-
cius 30-án (csütörtök)  10-12 óra között a rá-
szorulók részére ruhaosztást szervez azokból 
az adományokból, melyeket magánszemélyek 
2016. november-december hónapokban ado-
mányoztak.

A ruhaosztás helyszíne : Rábai Miklós Mű-
velődési Ház  ( 2233. Ecser, Bajcsy Zs. u. 3.)

A ruhaosztás előtt 2017. március 28. (hét-
fő) és 29.(kedd) napokon felesleges ruháikat a 
Rábai Miklós Művelődési Házban leadhatják, 
melyek szintén kiosztásra kerülnek.

A ruhaosztáson egy személy az ésszerűség 
határain belüli mennyiségű ruhát vihet el.

Barta Zoltán jegyző  

Tisztelt Lakosok!
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A Nyugdíjas Klub várja új tagjait
Mint arról előző számunkban már beszámoltunk, 
a Nyugdíjas Klub február 11-én tartotta szoká-
sos éves beszámoló közgyűlését. A klub elnöke, 
Sosovicza Jánosné beszédében utalt rá, hogy e 
közgyűlések célja az év folyamán elvégzett munka 
összegzése: számvetés azzal, hogy milyen sikereik 
voltak, s főleg, hogy mit kell tenniük annak ér-
dekében, hogy ezek a sikerek megismétlődjenek. 
Csakúgy, ahogy az egyes ember is számvetést ké-
szít az év végén, hogy mi minden jó és esetleg fáj-
dalmas történt vele. Egyúttal reményét fejezte ki, 
hogy ez a mérleg az örömteli események felé fog 
elbillenni valamennyi klubtársnál.

Mint mondta, 2016-ban a klub számos prog-
ramja és fellépése során szép sikereket könyvelhe-
tett el. De természetesen előfordultak kudarcok is. 
Azonban nem a kudarc teszi az embert vesztessé, 
hanem az, ha feladja. Ha nem lát túl rajta s nem 
tanul belőle és így nem is erősödik általa. Így járt 
el mindvégig a Kultúrcsoport is, amely örömét leli 
abban, amit csinál. Ám amikor akadállyal szem-
besültek, csodálatos kitartással leküzdötték azt. 
A 2016-os évi eseményeket ismertetve kiemelte 
a nő- és anyák napi megemlékezést, a férfi napot, 
majd pedig az Erzsébet és Katalin bált. Ezeken a 
rendezvényeken a klub több, mint 100 fős tagsá-
ga mellett a meghívott vendégek is részt vettek. 
A műsoros estek vendégszereplői az üllői, a penci 
és a maglódi nyugdíjas klub, illetve a hagyomány-
őrzők kultúrcsoportjai voltak, akik fellépésükkel 
gazdagították a műsort. 

Az ecseriek Kultúrcsoportjának műsoraihoz 

a zenei kíséretet Ráthy József zeneművész szol-
gáltatta, Gyulai Erzsébet énekművész pedig jó-
tanácsokkal látta el a színpadra lépőket. Az így 
nyújtott segítségért az elnök köszönetet mondott 
mindkettőjüknek. Valamennyi rendezvényt és 
fellépést igyekeztek megörökíteni is. Ennek érde-
kében Osztertagh István szép fénykép- és DVD 
felvételeket készített, amiért szintén köszönetét 
fejezte ki. Szintén köszönetet mondott a Kultúr-
csoportnak az elvégzett fáradságos munkáért, a 
klub vezetőségének, a bizalmiaknak, a büfés lá-
nyoknak, a teremrendezőknek, a kirándulások 
alkalmával büfét szolgáltató Varga Marikának az 
önzetlen munkáért. Egyúttal reményét fejezte ki, 
hogy együttműködésükre a jövőben is számíthat-
nak. 

Kifejtette, hogy egy közösség olyan, mint egy 
csapat: csak akkor győzhet, ha hajlandó elfogadni 
minden játékos erősségét és gyengéit, jómagát is 
beleértve. A csapatok ugyanis nem azért győznek, 
mert nekik vannak a legjobb játékosaik, hanem 
azért, mert együtt tudnak működni. Ezért ha a 
klub továbbra is így működik, abból mindenki 
nyerni fog. A tagoknak pedig megköszönte az 
egész évi hozzáállásukat, továbbá azt, hogy együtt 
lehetnek, beszélgethetnek, szórakozhatnak. Erre 
nagy szükségük is van, mert a kommunikáció a 
közösségről szól, lényeges összetevőt foglal magá-
ban: a beszédet, a meghallgatást és a megértést. 

A köszönetnyilvánítások után egy felkérést 
osztott meg, mely szerint mindenkit szeretettel 
várnak a nyugdíjas klubba és a Kultúrcsoportba. 

Ehhez egy jótanácsot is adott: ne mondja senki 
azt, hogy ez neki nem fog menni. Lehet, hogy 
most még nem ismeri fel valaki a tehetségét, de az 
ott van benne és kiaknázásra vár. Ezért ki kell azt 
használni, mert az idő múlik, a napok eltelnek, az 
évek pedig elrepülnek. 

A közös programokról szólva elmondta, hogy 
az év folyamán három kirándulást is szerveztek: 
megtekintették Hollókő és Szécsény nevezetes-
ségeit és ellátogattak két gyógyfürdőbe. Minden 
alkalommal telt busszal ment a klub, sőt egyszer 
még az önkormányzati kisbuszt is igénybe kellett 
venni. 

A rendelkezésükre álló pénzösszegből hozzá-
járultak a kirándulási, a fellépési és a buszkölt-
ségekhez, valamint a rendezvények kiadásaihoz 
is. A 2017-es évre tervezett négy kirándulás 
helyszínére kérte, hogy akinek van javaslata, öt-
lete, minél előbb tegye meg, mert a buszt időben 
le kell foglalni. Az ez évi programok sorát ezzel 
a beszámoló közgyűléssel kezdték meg, a továb-
biakban pedig az eddig megszokottak szerint 
tervezik folytatni. A Kultúrcsoport próbái is a 
megelőző évekhez hasonlóan hétfőnként lesznek 
a művelődési házban. Végezetül kiemelte a civil 
szervezetekkel, elsősorban pedig a Zöldkoszorú 
Hagyományőrző Kör tánccsoportjaival, továbbá a 
Szlovák Önkormányzattal ápolt jó kapcsolatukat. 
Megköszönte a pártolótagok és az ecseri önkor-
mányzat anyagi támogatását is, akiktől minden 
segítséget megkapnak az eredményes működés-
hez.

Vágvölgyi Lajosné, a Rábai Miklós Mű-
velődési és Közösségi Házban működő 
irodalmi kör vezető koordinátora 23 évig 
tanított a Laky Ilonka Általános Iskolában. 
Innen Rákoscsabára, először a Zrínyi Mik-
lós Általános Iskolába, majd a Szabadság 
Sugárúti Általános Iskolába vezetett pályá-
ja. A Zrínyiben 11 évig aktívan, 6 éven át 
nyugdíjasként dolgozott. Egy sajnálatos ha-
láleset folytán aztán az akkor már meglévő 
könyvtárosi ismereteit is továbbfejlesztette, 
aminek köszönhetően iskolai könyvtárosi 
képesítést is szerzett. A Szabadság sugár-
útra is ilyen munkakörbe vették fel, ám 
mint mondja, 3 hónap elteltével már ismét 
osztályfőnök lett. Mindkét szaktudás gya-
korlati ismeretének birtokában így aztán 
nem csoda, hogy néhány évvel ezelőtti vég-
leges nyugdíjba vonulása után megkereste 
az ecseri művelődési házat és felajánlotta 
segítségét az új könyvtár munkálataihoz. 
Múlt év augusztusában pedig a művelő-

dési ház részéről kereste meg őt Szatmári 
Zsuzsa – aki egyébként egykori tanítvány 
is – hogy elvállalná-e az irodalmi kör meg-
szervezését. Ilyen előzmények után indult 
aztán el szeptembertől ez a program, mely 
havonta egy alkalommal várja az irodalom 
és a magyar nyelv ápolása iránt érdeklődő-
ket. A témákat a naptári aktualitásokhoz 
igazodva állítják össze, s az jól mutatja, 
milyen változatos a kínálat. Szeptember-
ben a magyar népmese napjának apropó-
ján meséket olvastak és mondtak Benedek 
Elek és más szerzők műveiből válogatva. 
Október az ’56-os megemlékezést tartotta 
szem előtt, s a résztvevők saját, személyes 
élményeiket oszthatták meg egymással. 
Novemberben az adventi kör: Mikulás és 
Luca napja szolgáltatta a központi témát, 
míg a decemberi foglalkozás a karácsonyi 
ünnepkör jegyében zajlott. Ez év január-
jában a magyar kultúra napja és a Valen-
tin-nap adta a központi témát, ami átnyúlt 

még a februári klubnapra is. A beszélgetés 
aztán Kölcsey, Szatmárcseke és Arad köré 
összpontosult, felemlítve a bécsi udvar 
intézkedéseit, a honi elégedetlenséget, a 
reformkort, így kapcsolódva a március 15-
ei eseményekhez. A márciusi klubnapon a 
tavasz, a húsvét, a természet ébredése lesz a 
téma. Április pedig rendkívül izgalmasnak 
ígérkezik. A magyar költészet napjához és 
talán az anyák napjához is igazodva felve-
szik a kapcsolatot az iskolával és saját ver-
sek írására pályázatot írnak ki a tanulók-
nak. Májusban pedig meglepetés vendég 
is lesz a foglalkozáson: egy ecseri kötődésű 
pedagógus házaspár, Farkas László, Farkas 
Laci bácsi és neje, Erzsike.  A férj az Új Írás 
főszerkesztője, a Petőfi  Irodalmi Múzeum 
munkatársa volt, munkásságáért pedig 
életmű díjat kapott. Izgalmasnak ígérke-
zik tehát a tavasz is az irodalmi körben. A 
legközelebbi foglalkozás időpontja március 
29., 17:00 óra, a könyvtárban. A részvétel 
ingyenes, s minden érdeklődőt szeretettel 
várnak!

Irodalomról a  Rábai könyvtárában
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A veszettség elleni védekezés rész-
letes szabályairól szóló 164/2008.
(XII.20.) FVM rendelet előírásai 
alapján az ebek veszettség elleni vé-
dőoltásának beadatása továbbra is a 
kutya tartójának kötelessége, ezért 
minden ebtartónak saját magának 
kell az általa választott állatorvossal 
az orvosi rendelőben vagy otthoná-
ban beoltatni kutyáját. 

A kutyák veszettség elleni védőol-
tását csak érvényes kamarai műkö-
dési engedéllyel rendelkező magán-
állatorvos végezheti.

Az állattartó minden három hóna-
posnál idősebb ebet veszettség ellen 
saját költségén magán-állatorvossal 
köteles beoltatni: 

- a három hónapos kort elérteket 
30 napon belül,

- az első oltást követően 6 hónapon 
belül, 

- ezt követően évenként.
Az oltást végző magán-állatorvos 

köteles az oltás beadását a helyszí-
nen az állat oltási könyvében és/vagy 
az egységes európai állatútlevelében 
a saját kezű aláírásával és a kamarai 

bélyegzőjének lenyomatával igazol-
ni. Az oltásról szóló nyilvántartást az 
oltást végző állatorvos végzi.

Fontos, hogy az oltási könyvre a 
tulajdonosok nagyon fi gyeljenek, 
hiszen ez az állat „személyi igazol-
ványa”, elvesztését be kell jelenteni 
az állatorvosnál és pótolni kell azt. 
A rendelet szerint: „Az állattartó 
köteles az oltási könyvet megőrizni, 
azt a veszettség elleni védőoltás be-
adatását ellenőrző állategészségügyi 
hatóság felszólítására bemutatni, il-
letve tulajdonátruházás esetén az új 
tulajdonosnak átadni, továbbá bizto-
sítani, hogy az oltási könyvet a köz-
területen az ebre felügyelő személy 
magánál tartsa az oltás érvényessé-
gének bizonyítása céljából.

Azt az ebet, amelyik nem részesült 
az életkorának megfelelően előírtak 
szerinti (érvényes) veszettség elleni 
védőoltásban - veszettség szempont-
jából - aggályosnak kell tekinteni, 
ugyanúgy, mint az embert megmart 
ebet. 

A veszettség szempontjából aggá-
lyos állatot tizennégy napra hatósági 

megfi gyelés alá kell vonni és - ameny-
nyiben még nincs - az ebeket elekt-
ronikus azonosító transzponderrel 
(bőr alá ültetett mikrochippel) a tu-
lajdonos költségére meg kell jelölni. 

A megfi gyelés megszüntetésével 
egy időben az érvényes veszettség 
elleni védőoltással nem rendelkező 
aggályos ebet veszettség ellen be kell 
oltani. 

2013. január 1-jétől kötelező min-
den 4 hónaposnál idősebb ebnek 
egyedi azonosítóval (mikrochip) 
rendelkeznie a 41/2010. Korm. Ren-
delet értelmében. Az állatorvos a 
mikrochip meglétét bármikor ellen-
őrizheti, illetve köteles is ellenőriz-
ni. A mikrochippel nem jelölt kutya 
veszettség elleni védőoltásban nem 
részesülhet.

Az oltási kötelezettség elmulasztá-
sa miatt az állat tartójával szemben 
bírság szabható ki! 

Kérjük ellenőrizzék kutyájuk oltási 
könyvét, mikor volt utoljára beoltva 
és ha szükséges, vigyék el oltásra!

Ecseri Polgármesteri Hivatal

Az ebek veszettség elleni védőoltásának szabályai
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Ön hogyan érezné magát, ha a hozzátartozóival közös 
tulajdonú házhoz érkezve azt tapasztalná: kulcsa nem 
nyitja a kertkaput, az udvaron idegen autó áll, az ab-
lakból pedig néhány aranyos, ám ismeretlen gyermek 
integet?

Sajnos lakásmaffi  ás vagyon elleni bűncselekmé-
nyek manapság is előfordulnak. Áldozataivá is válha-
tunk, ha nem vigyázunk. Egy lakóház, egy lakás, egy 
telek rendkívül értékes. Legfőbb vagyontárgyunk a 
bűnözők látószögébe kerülhet, legyünk óvatosak!

A lakásmaffi  ás módszereknek ezer és egy változata 
van. Mindegyik ismertetésére nem vállalkozhatunk. 
Amelyeket itt leírunk, azok viszont megtörténtek.

A legegyszerűbb elkövetési módszer: a részletfi ze-
tés.

Többször előfordult már Ecseren is, hogy valaki 
részletfi zetésre adta el az ingatlanát. Ez a megoldás 
nagy kockázattal jár. Fennáll annak az esélye, hogy a 
vevő néhány részletfi zetés után nem törleszt, és csak 
meglehetősen hosszú jogi procedúra után juthat az el-
adó a pénzéhez vagy kapja vissza a házát. A legszebb 
az volt, amikor a tulajdonos napi 500-Ft-ért és egy li-
ter borért adott el a településközpontban egy több ezer 
négyzetméteres telken álló házat.

Most van kereslet a házakra, olyan vevőt kell válasz-
tani, aki fi zetőképes.

A bonyolultabb módszer: albérlőből vevő.
Jön egy szimpatikus vevőjelölt a hirdetésünkre és 

azt mondja:
„Most nem tudom még megvenni a házat, mert…
- csak később kapok hitelt,
- nem zárult le a hagyatéki tárgyalás, ahol örökös 

vagyok, - stb.
- Addig is bérelném. De mivel megveszem, nem fi -

zetek bérleti díjat vagy nagyon keveset, hiszen úgyis 
kötünk adás-vételi szerződést.”

Az ilyen lakó, illetve vevőjelölt azonnal megkezdi 
házilagosan átépíteni az egész házat, mondván úgyis 
az övé lesz. De sosem fi zeti ki a házat, majd hatalmas 
közműhátralékokat hátrahagyva egyszer csak eltűnik.

A bonyolultabb módszer: a szenvedélybeteg ember 
megtévesztése.

Kocsmákban vadásznak megfelelő alanyra a 
bűnözők, olyanra, akinek legalább résztulajdoná-
ban van ingatlan. Itatják az új ismerősök, közben 
kifaggatják vagyoni, rokoni viszonyairól. Gyakran 
kiderül, hogy már a közműveket sem tudja fi zet-
ni, kikötötték a gázt, a villanyt. Előfordul, hogy 
az elkövetők magánnyomozót fogadnak jövendő 
áldozatuk felkutatására és megismerésére, aki az-
után igazán profi  módon tud környezettanulmányt 
készíteni.

Ha megvan a delikvens, gondoskodnak róla, hogy 
permanensen itassák. Egyszer csak felvetik neki, hogy 
adja el az ingatlanát, ingatlanrészét, vagy cserélje el, 
hiszen akkor nagyobb összeghez jut. Ez a nagyobb 
összeg csak neki hatalmas. Egymillió forintnál többet 
nem szoktak ígérni. Az adás-vételi vagy csereszerző-
dést előzőleg nem látja az áldozat. Megnyugszik ab-
ban, hogy ügyvédnél írja alá, nem olvassa el, tanácsot 
nem kér, ideje sincsen rá, hirtelen viszik el a vevők a 
szerződéskötésre. Az ügyvédet sokan hivatalos sze-
mélynek hiszik, holott nem az. Ebben az ügyben pedig 
nem az eladó, hanem a vevő jogi képviseletét látja el. A 

szerződés aláírására a kedves vevők viszik el az eladót, 
akit ismét lerészegítettek vagy tudtán kívül kapott még 
néhány szem nyugtatót. Sajnos településünktől észak-
ra fekvő egyik városban vannak olyan ügyvédek, akik 
hajlandók ilyen ügyben közreműködni.

A vevők azonnal beköltöznek, ha ígértek bármit is, 
már el is felejtették. A volt tulajdonos hamar az alag-
sorban vagy a kamrában találja magát. Azután egyik 
reggelen kocsiba ültetik, elköltöztetik abba a házba, 
amelyre elcserélte a sajátját. Ez a ház sajnos egy távoli 
megyénkben lévő tanya lesz, ahol villany nincsen, már 
más balekok is laknak ott. A pénzt veréssel visszave-
szik tőle, bankkártyáját elveszik, járandóságait megha-
talmazással felveszik, rabszolgát csinálnak belőle.

Ez szörnyű, de megtörtént már. Mit lehet tenni?
Először is fi gyeljünk rokonainkra. Ha szenvedély-

beteg, kezeltessük. Erre megvannak a felkészült in-
tézmények. A közös tulajdonú házra létesíttessünk 
haszonélvezeti jogot. Egyáltalán minél több bejegyzés 
van a tulajdoni lapon, annál jobb. Elriasztó lehet a vé-
teli jog bejegyzés is. Ha rokonunk már nincs döntési 
képessége teljes tudatában, ne habozzunk gondnokság 
alá helyezése iránt intézkedni.

Ingatlannal kapcsolatos ügyekben kérjük ki meg-
bízható rokonaink, barátaink tanácsát. Legyen ne-
künk is saját ügyvédünk, akit mi választottunk! Egy 
jogi képviselő költsége eltörpül az esetlegesen bekö-
vetkező kárral szemben.

Ha megtörtént a baj, azonnal fogadjunk ügyvédet! 
Tegyünk rendőri feljelentést. Indítsunk pert. Megfe-
lelő odafi gyeléssel megakadályozhatjuk sértetté válá-
sunkat.

Hogyan védekezzünk a lakásmaffi  a ellen?

Reprezentatív példa: *Az igénylés időpontjának függvényében a mintapéldában megadott számok és értékek változhatnak. A hitel teljes összege: 3 000 000 Ft; 
a hitel futamideje: 60 hó; a hitelkamat mértéke és típusa (változó): 11,96%; a teljes hiteldíj mutató (THM): 13,74%; a törlesztőrészlet összege: 67 011 Ft; a havi 
számlavezetési díj: 200 Ft (Takarék Lakossági Bankszámla díja), törlesztés havi díja: 201 Ft; a fogyasztó által fi zetendő teljes összeg: 4 354 620 Ft; a  hitel teljes 
díjában foglalt díj, jutalék, költség és adó összege: 1 354 620 Ft. Felhívjuk Ügyfeleink fi gyelmét, hogy amennyiben a KHR-ben negatív adattartalommal szerepelnek, 
úgy a kölcsönigénylésük elutasításra kerül. Javasoljuk, hogy az igénylés benyújtása előtt éljen az ingyenes adatlekérés lehetőségével. A THM meghatározása 
az aktuális feltételek és a hatályos jogszabályok fi gyelembevételével történt, a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A THM mutató értéke nem 
tükrözi a változó kamatozású hitel kamatkockázatát. A Takarék Személyi Kölcsön kizárólag az értékesítésben  résztvevő Takaréknál érhető el, amelyek listáját 
megtalálja a www.szemelyikolcson.takarek.hu címen. A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. A Pátria Takarék a hitelbírálat jogát fenntartja. 
A Takarék Személyi Kölcsön részletes feltételei megtalálhatóak a Pátria Takarék vonatkozó Üzletszabályzatában, az Általános Szerződési Szabályaiban illetve a 
Hirdetményében, melyeket a Pátria Takarék ügyfelei számára nyitva álló helyiségekben és a honlapon érhet el.

Hagyja kibontakozni vágyait!

Ön tudja igazán, hogy mire van szüksége. 

Mi csak a megvalósításban segítünk. A Takarék Személyi 
Kölcsönt alacsony igazolt jövedelemmel is igénybe veheti 
céljai eléréséhez. 

Igényelje egyszerűen 100 000 és 5 millió Ft közötti 
összegre, amit a forint alapú konstrukciónak köszönhetően 
árfolyamkockázat nélkül törleszthet.

TAKARÉK
TÖBB MINT BANK

THM: 13,74-17,23%*

Takarék Személyi Kölcsön
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A ’Házasság Hete’ rendezvénysorozat prog-
ramjaiból nemrég láthattak-hallhattak íze-
lítőt az érdeklődők a közmédia csatornáin. 
A Valentin-nap környékén megrendezésre 
kerülő kezdeményezés közel egy évtizede 
indult Angliából, hogy felhívja a fi gyelmet a 
házasság és a család fontosságára. S hogy az 
angol kezdeményezés milyen nagy visszhan-
got váltott ki világszerte mi sem bizonyítja 
jobban, mint hogy ma már 4 kontinens 21 
országában rendezik meg. Hazánkban 2008 
óta tartják meg a keresztény egyházak és a 
civil szervezetek összefogásával. „A házasság 
Isten csodálatos ajándéka és gondoskodása 
az ember számára, melyben a felek meg-
tapasztalhatják a feltétel nélküli szeretet, a 
hűség és az őszinte megbocsátás értékét egy 
nekik rendelt, de nem tökéletes társon ke-
resztül.” 

S hogy mindez valóság is lehet, azt jól mu-
tatja az Uitz házaspár példája is, akik nemrég 
ünnepelték 65. házassági évfordulójukat. S 
hogy mi mindent jelentett s jelent számukra 
ez a kötelék, a 87. életévében járó Uitz Józsi 
bácsi röviden csak ennyit mondott: „Min-
denkinek csak azt kívánom, hogy érjen meg 
ennyi időt korban, illetve házasságban is, 
egymás iránti megbecsülésben!” Tapasztala-
tai szerint ez a titka a jó házasságnak: meg-
becsülés és szeretet egymás iránt. Jóllehet 
ennyi idő elmúltával már nincs az a lángoló 
szerelem, mint ami fi atal korban volt. S per-
sze nincs probléma nélküli házasság sem. 
Ahogy ezt a mondás is kifejezi: nincsen tá-
nyér – kanál csörrenés nélkül. De természe-
tesen a viták mindig semmiségekből fakad-
nak, nem a komoly kérdésekből. Ám a harag 
amilyen gyorsan jött, úgy el is száll: 5-6 perc 
múlva lehiggadnak és megbeszélik a kérdést. 
S ahogy Mariska néni mondta, ők még soha 
nem feküdtek le este és ébredtek fel reggel 
haraggal. Hiszen senki sincsen hiba nélkül, 
ezt azonban el kell nézni a másiknak. De 
nincs olyan harag se, ami el ne múlna. 

Az Uitz házaspárnak egész életében ez a 
házastársi kötelék szolgálta mindennek az 
alapját. Nehéz munkával keresték kenyerü-
ket, reggel 4-től este 10-ig dolgoztak. S ebből 
a kemény tempóból jött össze mindenük, s 
ennek köszönhető, hogy bejárták Európa 
nagy részét is. Tehát nemcsak a munkát, ha-
nem az élményt is megosztották egymással: 
amit együtt értek el, együtt is élvezték. Mert 
– ahogy Józsi bácsi mondta – attól még lehet 
valakinek rossz a házassága, hogy van taka-
rékbetétje. 

Az 50 éves házassági évfordulójukat nagy 

vigadalommal ünnepelték, amin 145 meg-
hívott vendég vett részt. A három napig, 
szombattól hétfőig tartó vigasság megren-
dezése családi összefogás nélkül nem is lett 
volna lehetséges. Az idei, 65 éves évforduló 
megünneplése viszont már mint meglepe-
tés történt. Amint Mariska néni visszaem-
lékezett, a lányuk éppen nem volt itthon. A 
templomban azonban ünnepélyes misét tar-
tottak, amire úgy tervezte, hogy otthon süt 
egy kis kalácsot, amit majd szétosztanak a 

résztvevők között. Végül aztán mégsem állt 
neki a sütésnek. Éppen ketten üldögéltek 
a konyhában, amikor megérkezett az uno-
kájuk is, aki a konyhában ülve először csak 
telefonálgatott. Majd egy ügyes kifogással a 
kapuhoz ment és kinyitotta azt, ahol már ott 
álltak a vendégek nagy virágcsokorral és éne-
kelték, hogy „Nyisd ki, babám az ajtót…”. S 
ez a kis „meglepetés” olyan jól meg volt szer-
vezve, hogy a hidegtálaktól kezdve a tortán 
át egészen az italokig minden kelléket ma-
gukkal hoztak az ünnepléshez. Egész szép, 
18 főt számláló társaság gyűlt így össze. De 
hasonló meglepetésben korábban, Józsi bácsi 
80. születésnapja alkalmából is volt részük. 
Akkor egy fényképekkel illusztrált családfát 
kapott ajándékba. Azt is egy trükkel oldot-
ták meg: arra kérték, hogy menjen el velük 
Kőbányára megnézni, 
milyen vizes kandallót 
vegyenek. Útközben 
aztán megálltak egy 
üzletnél és nemsokára 
már közösen énekelve 
kezükben is tartották a 
meglepetés ajándékot. 

De amikor az 50. házassági évforduló lagzi-
jára meghívandókat számolták össze, Józsi 
bácsi másod unokatestvére akkor is egy ked-
ves kis trükkhöz folyamodott: egyre azt né-
zegette a házukban, hogy ez sem, meg az sem 
alkalmas a vendéglátásra, a 100 fölöttire nőtt 
vendégsereg sehogy sem fér el benne – így 
aztán még a felújítás előtti művelődési házba 
mentek ünnepelni. 

Az elmúlt esztendők során így aztán sok 
szép ünnepi emlékük is összegyűlt. S külön 
öröm számukra, hogy egymás iránti elkö-
telezettségüket minden évben újra meg is 
erősíthetik a templomban a Szent Család 
Napján. Ekkor megint fogadalmat tesznek, 
mintha akkor esküdnének. Jól esik látniuk 
azt is, hogy igen sokan vesznek részt ezen 
az ünnepi aktuson s teszik meg vagy éppen 
megerősítik korábbi fogadalmukat. 

S ha újra kezdhetnék az életüket, megint 
csak ezt az utat választanák. Nem az a meg-
oldás ugyanis, hogy ha nem stimmel valami, 
fogom magam és elmegyek. A problémákat 
meg kell oldani, mégpedig közösen, s csak 
így lehet együtt tovább lépni. Fontos, hogy 
kapcsolatukat egyházilag és hivatalosan 
kezdjék meg a párok, ne pedig csak úgy ösz-
szeköltözzenek. Ez ugyanis nem jelent erős 
elkötelezettséget és felelősségvállalást a má-
sik iránt. S ha már elindultak a közös úton, 
tartsák meg egymást tiszteletben és becsület-
ben, ne próbálják meg a másikat kihasznál-
ni. S ha megszületett az elhatározás s az elég 
erős, valóra váltását már semmi nem tudja 
megakadályozni. 

A vaslakodalmát ünneplő pár végezetül 
azt szeretné üzenni az ifj ú generációnak, 
hogy a hosszú élet és házasság titka a szere-
tet, a nyugalom, a lelki egyensúly és az egy-
más iránti tisztelet és megbecsülés. S ha ezt el 
tudják érni és képesek meg is tartani, szép és 
értelmes lesz az életük. „A házasságban egy 
férfi  és egy nő saját elhatározásából elkötelezi 
magát, hogy egymás bátorítására, segítésére 
és védelmére törekszik egész életében. Ilyen 
módon a házasság felelősségteljes, biztonsá-
gos és meghitt közösséget jelent számukra és 
áldásul szolgál életük minden más területén 
is.”

„A hosszú élet és házasság titka a szeretet”
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Ismét kellemes délelőttöt tölthettek el az 
ecseri ovisok február 15-én a Rábai Miklós 
Művelődési és Közösségi Házban. A Me-
sesarok programsorozat keretében ugyanis 
ez alkalommal a Színházikó Társulat jött 
el hozzájuk, hogy bemutassa nekik ’Far-
sangoljunk’ című előadását. A sok érdek-
lődő apróság – az óvónénik kíséretében és 
a helyi közterület-felügyelő, Valyon Tibor 
biztosítása mellett – már jóval a műsor 
kezdete előtt megérkezett a helyszínre. Az 
Andrássy Utcai Óvodából csak a kiscso-
portosok maradtak otthon, a középsős és 
nagycsoportos gyerekek viszont izgatottan 
zsibongtak az előtérben. A Cserfa Kuckó 
Óvodából azonban a legkisebbek is jelen 
tudtak lenni. Náluk ugyanis csak vegyes 
csoportok működnek, ahol a három kor-
osztály együtt van. Így most mind a Ficán-
ka, mind pedig a Cirmos csoport nagyob-
bacskái megmutathatták, hogyan tudnak 
vigyázni fi atalabb csoporttársaikra. Volt 
azonban, aki ezen a délelőttön otthonról 
érkezett. Szórád Tamást és a vele együtt 
nevelődő Demeter Lászlót a napközi fel-
ügyeletét is ellátó nagynénije, Varga Me-
linda kísérte el kislányával, Nórával együtt 
a programra. 

A műsort adó Színházikó Társulat egyéb-
ként 2001 óta szórakoztatja előadásaival 
ifj ú közönségét. Azzal a szándékkal kezd-
ték meg munkájukat, hogy újítást vigyenek 
a gyermekek részére készített színházi elő-

adásokba. Így ma már nemcsak kizárólag 
gyerekeknek, de gyerekekkel is játszanak. 
S hogy miért? Mert hitvallásuk szerint a 
gyerekeknél nincs kritikusabb, hálásabb, 
kedvesebb, jobb közönség és társulat. 

Évente mintegy 50 alkalommal, összes-
ségében 7-8 ezer fő előtt lépnek fel. Egy-
egy előadás nézőszáma pedig igen változó, 

20-30 főtől egészen 3-4 ezerig terjedhet, 
ami az aktuális helyi adottságok függvé-
nye. Mindezek fényében nem csoda, hogy 
az ecseri gyerekek is nagyon élvezték az 
előadást. Részesei voltak a színpadon folyó 
cselekménynek s a saját helyükről fi gyel-
meztethették a szereplőket, illetve tudtak 
válaszolni azok kérdéseire.   

Kicsik és nagyok a Színházikó előadásán

Mint arról előző számunkban már beszámoltunk, 
számítástechnikai tanfolyamot indított a Rábai Mik-
lós Művelődési és Közösségi Ház januárban. A tan-
folyamhoz a termet és a számítógépeket az Ecserért 
Községfejlesztő és Szépítő Egyesület biztosítja. A prog-
ram oly mértékben sikeresnek mondható, hogy szinte 
majdnem teljes, a lehetséges 12-ből 11 fős létszámmal 
vette kezdetét. E nagyszámú részvétel a program foly-
tatására ösztönözte a szervezőket, így február 13-án 
újabb, immár 6 főt számláló csoportban indult meg 
az oktatás. A két kezdő-újrakezdő tanfolyamot várha-
tóan március 20-ától haladó tanfolyam fogja követi. A 

korábbi csoporthoz hasonlóan a heti két alkalommal, 
hétfőn és szerdán tartott foglalkozásokat Hajdú József 
informatikai tanácsadó vezeti. A nyugdíjas informa-
tikus egyébként az oktatáson kívül igen széles kör-
ben tud hasznos tanácsokat és szolgáltatásokat adni 
a ma már szinte mindenkit érintő számítástechnikai 
ismeretekben. Megtanítja, hogyan lehet könnyen és 
hatékonyan elsajátítani a biztonságos internetezés for-
télyait és hasznos szempontokat tud adni számítógép 
vásárlása esetén is. S ha a berendezést már megvet-
tük, segít internetszolgáltatót választani s megtanítja 
a számítógép és az internet kezelését is. S hogy a net 

mi minden másra használható még, arról még a rend-
szeres használók között sem mindenkinek van pontos 
tudomása. Így megmutatja, hogy lehet rajta telefonál-
ni távoli vagy külföldi rokonnak, ismerősnek ingyen, 
hogyan lehet levelezni úgy, hogy a levél azonnal meg-
érkezzen. Sőt, a régi fényképeket és videókazettákat is 
meg tudja menteni az utókornak is a számítástechnika 
segítségével: digitalizálással és szkenneléssel. S hogy a 
művelődési házban folyó kezdő tanfolyamon szárnya-
ikat bontogatóknak is legyen lehetősége bővebb isme-
reteket elsajátítani, igény esetén a két kezdő tanfolyam 
résztvevőiből egy haladó csoport is beindulhat.   

Sikeres a számítástechnikai tanfolyam
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Az Ötletek Világa Klub februári foglalko-
zásán sem érhette csalódás az oda látoga-
tókat. A lelkes összegyűltek noha elfértek 
csupán egy asztal körül, ám ötleteik annál 
gazdagabbak voltak. A rendelkezésükre 
álló alapanyagokból ki-ki saját fantáziája 
szerint adhatott nemcsak új megjelenést, 
de új használati vagy díszítő funkciót is 
egy-egy jól ismert, eddig más célt szolgáló 
eszköznek. Csupán fantázia, no és persze 
ügyes kezek kérdése, hogyan megy végbe 
ez az átalakulás mindössze pár óra lefor-
gása alatt. Sági Panka, aki 4. osztályba jár a 
Laky Ilonka Általános Iskolában, például 
egy kisméretű szögletes befőttesüvegből 
„álmodott” nagyanyót. Ezt a remek ötletet 
pedig úgy valósította meg, hogy egy kö-
zepes vastagságú csipkeszalagot ragasztott 
az üvegre folyékony ragasztóval. Ez lett a 
nagyanyó vállra vetett nagykendője, s az 
így újjászületett üveg pedig ezután akár 
díszként vagy vázaként szolgálhat tovább. 
Édesanyja szintén nem első alkalommal 
vett részt a klub foglalkozásán. Ő is a be-

főttesüvegből indította alapötletét, ám egy 
kicsit nagyobb méretűt alapul véve. Erre 
fehér és fekete virágmintás csipkét ra-

gasztva máris egy mutatós és egyedi vázát 
alkotott, ami méltó dísze lehet bárki ott-
honának.    

Miből lesz a „nagyanyó”?

2017. március 20-án, hétfőn, 8:15  órától
KÖRNYEZETVÉDELMI NAP
Vendégünk lesz Both Zoltán, vadállatbefogó, 
aki interaktív előadást tart a gyerekeknek eg-
zotikus állataival. A rendezvény INGYENES!

2017. április 5-én, szerdán 10.00 órakor
MESESAROK A ZENEBONA TÁRSULAT 
BEMUTATJA: VIZES KALAND CÍMŰ
zenés, interaktív bohócműsorát, melyre a ki-
sebb korosztályt várjuk a víz világnapja al-
kalmából. A társulat saját dalokkal, tréfás je-
lenetekkel, különleges kellékekkel és sok-sok 
érdekességgel érkezik.
A rendezvény INGYENES!

2017. április 8-án, szombaton 15.00 órától
HÚSVÉTI ELŐKÉSZÜLETEK
Közeleg a Húsvét, eljött a sütés-főzés és a de-
korálás ideje. Ezúttal elsajátíthatjuk többek 
között a linzersütés fortélyait. Ebben segítsé-
günkre lesznek az Ecseri Nyugdíjas Klub, az 
Ecseri Szlovák Önkormányzat-, valamint a 
Zöldkoszorú Hagyományőrző Kör tagjai. Ezzel 
párhuzamosan kézműves foglalkozás lesz, hús-
véti dekorációkat készítünk az Ötletek Világa 
Klub tagjaival. 
A rendezvény INGYENES!

ÚJDONSÁGOK
PINGPONGOZZ VELÜNK! 
Öltözz sportosan, hozz magaddal egy ütőt és 
gyere el a haverokkal játszani szombatonként 

10.15- től 12.00 óráig. Figyeld a plakátokat, va-
lamint a facebook oldalunkat!
A részvétel INGYENES!

GYERE, TÁNCOLJ! – INGYENES TÁRSAS-
TÁNC OKTATÁS
13 éves kortól várjuk lányok és fi úk jelentke-
zését a művelődési házban. Itt elsajátíthatod a 
keringő, a rumba, a rocky és még sok-sok tár-
sastánc alapját INGYENESEN!
Foglalkozások: szombatonként 9.00-10.00 órá-
ig

KANGA-TRÉNING BRIGIVEL 
VÁRANDÓS és SZÜLÉS UTÁNI REGENE-
RÁCIÓS MOZGÁSPROGRAM
Kezdés: 2017. március 21. (keddtől) 10:00-
12:00
Folyamatos csatlakozási lehetőség!
INFORMÁCIÓ ÉS JELENTKEZÉS: 06-
30/490-8418 (Maldrik Zsoltné Brigi)
A helyszínen díjmentesen kölcsönözhető igény 
szerint megfelelő babahordozó is!

AUTÓVEZETŐI TANFOLYAM
B kategóriás autóvezetői tanfolyam indul a 
művelődési házban az R-Keresztúr Bt. szerve-
zésében hétköznap késő délutánonként. A tan-
folyam minimális létszámának ( 5 fő) elérését 
követően kezdődik el az oktatás ECSEREN!
Tandíj: 135.000,-Ft, mely tartalmazza:
• tantermi elméleti képzést;
• 30 óra kötelező gyakorlati oktatást. 

(Hétköznap 17 óráig történő oktatás esetén)
RÉSZLETFIZETÉSI KEDVEZMÉNY!
További részletek a művelődési házban ill. 
www.carschool.hu; carschool@arschool.hu

SAKKOKTATÁS
Sakk oktatás indul 10 éves kortól Barta Sándor 
nagymester, sakkedző irányításával.
Foglalkozások keddenként: 
kezdőknek 17 órától , haladóknak 18 órától.
Részvételi díj: 4.000,-Ft/hó
Jelentkezni lehet a művelődési házban. (Az ok-
tatás minimum 10 fő esetén indul!)

AZ ÉN VILÁGOM - RAJZ- ÉS FESTŐKLUB 
GYEREKEKNEK
Játékos alkotás színes ceruzával, szénnel, pasz-
tellkrétával  és akrilfestékkel.  
Foglalkozások: hétfőnként  17:00 órától  18:30 
óráig.
Részvételi díj: 1.500-Ft / alkalom. 
Oktató: Kovács Ildikó 06-20/299-0630  
(aramlat@t-online.hu)

RAJZ ÉS ÖNISMERET – JOBB AGYFÉLTE-
KÉS RAJZTANFOLYAM KEZDŐKNEK ÉS 
GYEREKEKNEK
A 2 napos kezdő tanfolyamon mindenki ál-
tal megtanulhatók az élethű rajzolás alapjai. 
Részvételi díj: 14.000 Ft / 2 nap , a minimális 
létszám 4 fő.  Jelentkezni folyamatosan lehet!
Előzetes jelentkezés, információ: Kovács Ildikó 
20/299-0630  (aramlat@t-online.hu)

Programok a művelődési házban
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A Cserfa következő, 2017. 04. 
száma április 14-én jelenik meg. 
Nyomdába adás: április 10., 16 
óra.  Lapzárta: április 3.

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.

Amit a szeretetről tudni kell (II). –
Ferenc pápa gondolataiból 
A jóságos magatartás nem passzív magatar-
tás: kreatív és alkotó magatartás mások irá-
nyában. Jót tesz a másiknak és segíti őket. 
Ez a türelmes magatartás. 

A szeretet nem csupán érzelem, hanem 
cselekvés: tenni a jót. A szeretetet inkább 
tettekben, mint szavakban kell kifejezésre 
juttatni. Ezáltal tesz boldoggá az adakozás, 
túláradó mérték nélkül, ellenszolgáltatást 
nem várva. 

Így gyógyítja meg a féltékenységet. Le-
győzi az irigységet. A szeretetben nincs he-
lye a másik java miatti nemtetszésnek. 

Az irigység szomorúság a másik sikere, 
öröme miatt. Nem érdekel bennünket a má-
sik boldogsága. Csak saját boldogságunkra 
koncentrálunk. A szeretet kilép önmagából, 
az irigység önmagára koncentrál. Az igazi 
szeretet értékeli mások sikerét, nem tekinti 
fenyegetésnek, megszabadít az irigység ke-
serűségétől.  Elfogadja, hogy Isten minden-
kinek más utat jelölt ki a boldogulásához. S 
azt fogja keresni, melyik az ő útja. 

A tízparancsolat két utolsó parancsolatá-
ról van szó: Ne kívánd felebarátod felesé-
gét, se házát, se mezejét, se másféle jószá-
gát. A szeretet őszintén megbecsül minden 
emberi személyt, elismeri a boldogsághoz 
való jogát. Mindenkit azért adott a MENY-
NYEI ATYA, hogy örülhessünk neki. Ez 
arra vezet, hogy felismerjem: a föld javait 
Isten mindenkinek adta, s nekem osztozni 
kell mindenkivel. Vagyis „nem azé a gesz-
tenye, aki kikaparta…” Rajtam keresztül 
mutatkozik meg az Atya szeretete mindenki 
iránt. „Aki első akar lenni, legyen a többi 
szolgája”. (Mt. 20, 27.) A családi életben 
nem uralkodhat az egyik tagjának mások 

feletti hatalmaskodása vagy azon való ver-
senyzés, hogy ki az intelligensebb vagy 
erősebb, mert ez a gondolkodás csökkenti a 
szeretetet.

„Egymás iránt pedig mindannyian visel-
tessetek alázattal, mert Isten a kevélyeknek 
ellenáll, az alázatosaknak azonban kegyel-
met ad.” (1Pt. 5,5.)   folyt. Köv. 

ÚGY GONDOLOM MOST, NAGY-
BÖJTBEN ÉRDEMES EL-ELGONDO-
KODNI AZON: MEGMÉRGEZI-E ÉLE-
TEMET AZ IRIGYSÉG SZELLEME? 
Tönkreteszi-e az emberi kapcsolataimat? 
Házasságomat? Mi az, ami vezérli gondo-
latimat és beszédemet? Tudok-e örülni azon 
javaimnak és sikereimnek, amiket ajándék-
ba kapok napról-napra az ATYÁTÓL. Vagy 
az irigység mérgezi-e meg óráimat, mert a 
másiknak sikere van? Pedig együtt kellene 
vele örülni és hálát adni, felismerve a meny-
nyei ATYA SZERETETÉT ÉS JÓSÁGÁT, 
MELY KIÁRAD MINDEN EMBERRE.            

Barotai Endre 
plébános

Családi háznál lévő kertemet gyümölcs-
fákkal együtt feles művelésre kiadom. 
Minden kerti szerszám van. 06-70-424-
71-95

Kertművelés felesben

Szabó Sándor atya, Ecser nyugalmazott 
plébánosa 90 éves. Sándor atyát 1951. júni-
us 17-én szentelték pappá. Ecseren 1983. és 
2007. között volt plébános. Születésnapja 
alkalmából, papi működésének elismerése-
ként Dr. Beer Miklós váci püspök címzetes 
apáttá nevezte ki. Szeretettel gratulálunk 
és boldog születésnapot kívánunk!

A 90 éves 
Szabó Sándor 
címzetes apát lett
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eldugott

Sokan ellátogattak a Rá-
bai Miklós Művelődési 
Házba, ahol az idei tü-
dőszűrést tartották meg 
az ecserieknek február 
24. és március 1. között. 
Tatai Lászlóné – felvé-
telünkön lilás felsőben 
– az önkormányzat ré-
széről volt jelen s egész 
nap, reggel 8-tól este ha-
tig várta az oda érkező-
ket. Ma már nyugdíjas, 
de még aktív dolgozó 
korában is feladata volt 
ez a munka. A különb-
ség, hogy akkor még 
kartonon végezték a 
nyilvántartást, ami ma 
már számítógéppel tör-
ténik. Az önkéntesek – 
ottjártunkkor – Barna 
Sándorné és Kurunczi 
Lajosné fél napot dol-
goztak a szűrésen 8 és 
13 óra között.

A gyerekek még a szőnyegen is ültek

Bábelőadást szervezett a Rábai Miklós Művelődési Ház a kisisko-
lásoknak. Március 3-án a „Halhatatlanság országa” című darabot 
nézhették meg, melyet Fabók Marcsi Bábszínháza mutatott be.

Irodalmi kör a művelődési házban Az irodalmi kör vezetője  Vágvölgyi Lajosné

Köszönet! Ecser Nagyközségi Önkormányzat nevében köszönetünket fejezzük ki a 2017. évi 
tüdőszűrési munkában résztvevő önkénteseknek. Segítőink : Tatai Lászlóné, Bacsa Eleonóra, 
Barna Sándorné, Doma Sándorné, Jenei Lászlóné, Kurunczi Lajosné, Konda Andrásné , Matuszka 
Lászlóné, Székely Tamásné Szilágyi Ferencné, Sztancsik Ferencné, Turcsik Ferencné.           
                                                                                                                                             Gál Zsolt polgármester
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