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Közügyek

Cserfa

Képviselő-testületi ülés – március 22.
Ecser Nagyközségi Önkormányzat
2017. március 22-én tartotta soros képviselő-testületi ülését, melynek meghívott vendégei Szepesiné Paulovics
Csilla, a Golgota Bt. ügyvezetője, Nagy
Zoltán, az Ecseri Polgárőr Egyesület elnöke és Kun Attila mb. művelődésiházigazgató voltak.
A képviselő-testület elfogadta az
Ecseri Arany János Utcai Lakásfenntartó Szövetkezet, az Ecseri Polgárőr Egyesület, valamint a Golgota Bt. beszámolóját. A grémium 2017. április 1-jei
hatállyal rendeletet alkotott a temetőről
és a temetkezésről szóló 6/2000 (II.11.)
sz. önkormányzati rendelet módosításáról. Elfogadásra került a 2017. évi majális programtervezete is.
Határozat született arról, hogy a Rábai Miklós Művelődési és Közösségi
Ház az érdekeltségnövelő pályázaton
nyert összegből 2 db 6 x 3 m-es parti
sátrat és 2 db teraszfűtő gombát vásároljon. Határoztak a képviselők a civil
szervezetek támogatására biztosítandó
keretösszegről és annak felosztásáról is.
Döntöttek a Pest Megyei Rendőrfőkapitányság idei támogatásáról is.
A Budapest XIV. ker. Hungária krt.
– Kerepesi út – Ifjúság útja – Stefánia
út által határolt területre vonatkozóan úgy határoztak a képviselők, hogy
Ecser önkormányzata az eljárás további
szakaszában is részt kíván venni s kérték, hogy vegyék figyelembe az ecseri
településrendezési terveket is. Szintén
elfogadásra került továbbá a 2017. évi
közbeszerzési terv, s kijelölték a Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagjait is.
A testület megbízta Gál Zsolt polgármestert, hogy a MÁV Zrt-vel az ecseri vasúti megállóhely és környékének
üzemeltetésére az előterjesztés szerinti

Falugyűlés
Május 8-án, hétfőn, 18 órai kezdettel
falugyűlés lesz a Rábai Miklós Művelődési Házban. A nagyközség önkormányzatának képviselő-testülete minden érdeklődőt szeretettel vár.

Zárva tart a hivatal
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a
Polgármesteri Hivatal április 25-26-án
zárva tart.

együttműködési megállapodást megfelelő feltételekkel kösse meg.
Elfogadásra került a DPMV Zrt.
2016. évi mérlegbeszámolója is azzal a
kéréssel, hogy tegyenek meg mindent

A képviselő-testület elfogadta a Vecsés és Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ 2016. évi tevékenységéről készült beszámolóját. A
képviselők megbízták a polgármestert,

Munkában a képviselő-testület márciusi ülése
azért, hogy mielőbb tárják fel a vízelfolyásért felelőst.
Határoztak arról is, hogy a képviselő-testület pályázatot nyújt be az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázatra
belterületi utak (Ecser, Szent Imre utca
felső szakasza, a Kálvária utca és Szent
Imre utca csatlakozásában lévő kereszttől a József Attila utca irányában) felújítására, 35 százalék önrész biztosításával.

hogy az előterjesztés szerint kössön
szerződést a Bá-Ger 94 Kft-vel a Rákóczi utca templom és iskola közötti részén kialakítandó parkoló engedélyes és
kiviteli tervének elkészítésére. Egyidejűleg azzal is megbízták a polgármestert, hogy írjon ki pályázatot az ecseri
1328/1 hrsz. terület bérbeadására öt év
időtartamra.
A képviselők végezetül elfogadták a
polgármesteri beszámolót.

Ecseri Családi-, Sport- és Tűzoltó Majális
Május 12-én, pénteken 17 órától
Rock Majális
Fellépő zenekarok: Subject 9, No Respect,
Domino Rock Band, Vasmacska, Cherwood,
Tengs Lengs, Judas Best, Válaszút
Május 13-án, szombaton
8 órától Főzőverseny, kispályás fociverseny
10 órától Kézműves foglalkozások (CSASE),
Rajz Kovács Ildikóval, ecseri csoportok fellépése (gyerekek)
11.30 órától Cirkusz
13-15 órakor Tűzoltó bemutató
16 órakor Versenyek eredményhirdetése
17 órakor Ecseri csoportok bemutatói (felnőttek)

20 órakor Wolf Kati
21.00 órakor Animal Cannibals
22-02-ig Disco
Az Ecser ÖTE egész napos programmal

várja a kilátogatókat.
A rendezvény támogatója: Ecserért Községfejlesztő és Szépítő Egyesület.

FELHÍVÁS
XI. Ecseri kispályás focitorna és
bográcsos főzőversenyre
Baráti társaságok, civil szervezetek, munkahelyi kollektívák jelentkezését várjuk. A
főzőversenyre nevezett ételeket a Szabadtűzi
Lovagrend zsűrije bírálja el. Jelentkezni 2017.
május 8-ig lehet a művelődési házban.
Nevezési díj: 3.000,-Ft/csapat (mindkét
versenyen való részvétel esetén 5.000,-Ft/
csapat).
A főzőversenyre határidő után jelentkezőknek nem áll módunkban tűzifát, kenyeret
és savanyúságot biztosítani!
A programváltoztatás jogát fenntartjuk!
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Virágmagvakat talál a Cserfában!
Ismét összeszedtük a településünk határában eldobált hulladék egy részét.
Nagy öröm volt látni, hogy egyre többen gondolják úgy, hogy együtt hatékonyabban tudunk tenni a településünkön elhelyezett szemét ellen. Idén
több mint 60 lelkes, tenniakaró ecseri
lakos jött el, sokan valamelyik civil
szervezetünk képviseletében. Nagyon
köszönöm a szervezeteknek és minden
résztvevőnek a szorgos munkáját. Külön köszönöm a gyerekeknek, akik a
Merzse-mocsár felé vezető úton és környékén tevékenykedtek, illetve a idén is
legnagyobb számban megjelenő egyesületünknek, a Nyugdíjas Klubnak,
akik a vasútállomás környezetét tisztították meg. Köszönet illeti még az EKO
Kft. dolgozóit is, szinte teljes létszámmal részt vettek a munkában, volt, aki
az árkokból gyűjtötte a szemetet és voltak, akik a teherautókkal a gyűjtőhelyre
szállították az összeszedett hulladékot.
Az idei évben a Magyar Közút csak két
teherautónyi szemetet szállít el, a többi Önkormányzatunk feladata lesz, de
a településünk érdekében ezt be kell
vállalnunk. A több órán át tartó munka

során találtunk mindenfélét, háztartási
hulladéktól kezdve, nagy mennyiségű
autóalkatrészt, autógumit, építkezési
törmeléket, de gondosan becsomagolt
állati eredetű hulladékból is akadt bőven. Találtunk gyerekjátékokat és pille
palackokat, de szépen becsomagolva
(nem lebomló zsákban) zöldhulladékot is. Felháborító, hogy a környéken
mindenhonnan elszállítják a zöldhulladékot és a pille palackot is, mégis kidobálják egyesek ezeket az út mellé. Meglepődtünk azokon a márkás, jó állapotú
gyermekjátékokon is, amelyet ahelyett,
hogy felajánlották volna a rászorulóknak, inkább kidobták. A munkálatok
végeztével a Papa Joe pizzéria felajánlásában mindenki elfogyaszthatta a
megérdemelt pizzáját, amit most ismét
köszönök. Levezetésként jól kimérgelődhették magukat a résztvevők mások
nem emberhez méltó viselkedésén. Azt
kérem, hogy amennyiben az út szélén szemetet elhelyező autót látnak, a
rendszám felírása után azonnal hívják
a rendőrséget, közterület felügyelőt,
hogy fel tudjunk lépni ellenük. Amíg
mi a közterületeken és magánutakon

te vékenykedtünk, a Horgászegyesület a tó
körül szervezett
környezetvédelmi nap keretében
tisztította
meg a tó környékét, nekik is jár a
köszönet.
Önkormányzatunk az idei évben
is meghirdeti a „Szép kert, tiszta környezet” pályázatot, melynek keretében
várjuk mindenki jelentkezését, aki a
lakókörnyezetét szeretné megmutatni másoknak, pozitív példát állítva. A
részletekről a honlapon és a Polgármesteri Hivatalban érdeklődhetnek.
Ehhez kapcsolódva engedjék meg,
hogy az újság mellékleteként egy csomag virágmaggal kedveskedjünk minden lakosunknak.„Ezt szórjuk el, ne a
szemetet!” felkiáltással arra bíztatok
mindenkit, hogy tegyünk együtt településünk szebbé, élhetőbbé tétele
érdekében, az árkok és a járda takarítása mellett a virágosítás is legyen szívügyünk.
Gál Zsolt polgármester

Átvette az ecseri iskolát is a Monori Tankerület
Több havi előkészítő munka után, a törvényi rendelkezéseknek eleget téve, Monoron
ünnepélyes keretek között írták alá az iskolák vagyonkezelői szerződését az érintett települések és a Monori Tankerületi Központ
képviselői március 28-án. Ezzel az átalakuló
tankerület 17 település oktatási intézményeit
vette hivatalosan is fenntartása alá.
Ecsert Gál Zsolt polgármester és Barta Zoltán jegyző képviselte a rendezvényen.
Elsőként a Monori Tankerületi Központ
igazgatója dr. Hrutkáné Molnár Monika köszöntötte a meghívott polgármestereket és
kollégákat. Köszönetét fejezte ki, hogy a 36
intézmény, köztük általános iskolák, művészeti iskolák és gimnáziumok átvételét
minden probléma nélkül, zökkenőmentesen
tudták véghezvinni. A polgármesterek mellett köszönet illeti a közreműködő kollégákat,
alpolgármestereket, intézményvezetőket és
gazdasági vezetőket is – mondta.
A helyi tankerület igazgatójától dr. Solti
Péter, a Klebelsberg Központ elnöke vette át
a szót. A korábbi miniszteri biztos örömét
fejezte ki, hogy ilyen példaértékű módon zajlott le az átadás-átvétel a Monorhoz köthető

Gál Zsolt polgármester aláírja a szerződést
tankerületben.
Az átadás kapcsán elhangzott beszédek sorában dr. Szűcs Lajos, a Pest megyei 7. számú választókerület országgyűlési képviselője
következett. Képviselő úr elmondta, hogy az
oktatás szervezésétől függetlenül fontosak a

helyi iskolák, hiszen minden településre igaz,
hogy az adott közösség gyermekei tanulnak
ott. Ezért fontos, hogy a fiatalok jó körülmények között járhassanak iskolába, mely a központi irányítás mellett a helyi önkormányzatok közreműködésének is köszönhető.
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„Krisztusé legyen a szívük és a hazáé az életük!”
Ecser Nagyközség Önkormányzata március 14-én tartotta az 1848/49. évi Forradalom és Szabadságharc 169. évfordulójának
tiszteletére rendezett ünnepélyes megemlékezését a Rábai Miklós Művelődési és
Közösségi Házban. Az eseményen részt
vett dr. Szűcs Lajos, a Pest-megyei 7. számú
választókerület országgyűlési képviselője,
valamint dr. Fehér Edina, a Vecsési Járási
Hivatal vezetője. A rendezvény műsorvezetője Kun Attila mb. művelődésiház-igazgató volt.
Megemlékezésében Gál Zsolt polgármester elmondta, hogy minden nemzeti
ünnepen, így március 15-én is a visszaemlékezésekben sok szó esik a hősökről.
Azokról a férfiakról és nőkről, akik egyéni
vágyaikat, álmaikat, terveiket szorították a
háttérbe és sokszor életüket adták a közös
célért. Ezek az emberek, mint ahogy a hősök általában, nem tudják magukról, hogy
hősök. Petőfi, Kossuth, Batthyány, Damjanich, Bem József sem tudta, csak azt tették,
amit az elveik, az elképzeléseik, meggyőződésük diktált, és tetteik nyomán a lehetetlen lehetségessé, a vágy valósággá vált. Senki nem kérte tőlük, hogy hősök legyenek,
csak valahogy úgy alakult. A márciusi ifjak
sem tudták, csak remélték, hogy maroknyi
csapatukból délutánra hullámzó tömeg
lesz a Nemzeti Múzeum előtt, hogy tízezernyi torok kiáltja majd: „Esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk!”,
hogy az elszánt tömeg majd kiszabadítja a
zsarnokság elleni küzdelem emblematikus
alakját, Táncsics Mihályt. Kifejtette, hogy
meggyőződése szerint az aradi vértanúk
közül egyik sem a bitófa árnyékában vagy
a rá szegezett puskák céltáblájaként képzelte el élete utolsó perceit. Egyikük sem hitte
magát hősnek. Kötelességüknek érezték a
haza szolgálatát, ahogy Aulich Lajos utolsó mondatai is ezt sugallják: „Szolgáltam,
szolgáltam, mindig csak szolgáltam. És
a halálommal is szolgálni fogok. Forrón
szeretett magyar népem és hazám, tudom,
megértik ezt a szolgálatot.” Ezért kérte az
ünneplőket, hogy a hősök előtti tiszteletük
jelképeként tűzzék ki ezen a napon szívük
fölé a kokárdát s azokra emlékeznek ezzel a
szimbólummal, akik harcba szálltak a szabadságért s meg is haltak érte, akik a nyugodt családi életet, a sikereket, az unokáik
körében eltöltött békés estéket adták fel a
nemzetükért. Erejüket megsokszorozta az
összefogás, amelyre a ma élő embernek is
nagy szüksége van. Ma is szükség van a hő-

sökre, azokra a társakra, akik hajlandóak kor ifjúsága egész ember lesz-e? Árpádok
tenni a közösségükért azzal, hogy ápolják dicső szentjei, virrasszatok a magyar ifjúhagyományainkat, segítik elesett társaikat, ság felett, hogy Krisztusé legyen a szívük és
figyelnek az egyedül élőkre, önzetlenül ott a hazáé az életük!”
teremnek, ha segíteni kell. A márciusi ifjak
A nagysikerű előadást követően az ünpéldája mindenkit ilyen hétköznapi hősies- neplő tömeg fáklyás felvonuláson vett rész,
ségre kötelez. E cél érdekében tehetségünk, mely a templom körüli szokásos útvonalon
akaratunk, jó szándékunk, tudásunk egy haladt, miközben olyan jól ismert ’48-as
részét adja mindenki a közösségnek, job- honvéd nótákat énekeltek, mint a ’Most
bítsa vele, hiszen Széchenyi István is azt szép lenni katonának’ vagy ’A jó lovas kamondja: „Az ember annyit ér, amennyit tonának’.
használ.”
A polgármester köszöntőjét követően a Laky Ilonka
Általános Iskola 5. b osztálya
mutatta be ünnepi műsorát,
amelyet Hornyák Rebeka tanárnő állított össze és tanított
be. E munkában pedig Földváriné Blazsek Beáta tanárnő
volt segítségére. Az előadás
végig követte a forradalom és
szabadságharc eseményeit a
március idusán történtektől
egészen az aradi vérpadig, ahol
a tizenhárom hősi halált halt
honvédtábornok
letérdelve
mondta el utolsó szavait. Eközben nevüket megörökítő fekete
gyászszalagot terített a vállukra
az utókor ifjúságát s a nemzetet
Készülődés a fáklyás felvonulásra az ünnepség
jelképező fiatal lányalak. Hozzá
után. Dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő,
s így hozzájuk szólt Kiss Ernő
Barta Zoltán jegyző, Gál Zsolt polgármester.
utolsó fohásza: „Istenem, az új-
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Kóspál Ágnes UNESCO-díja
Az ecseri Kóspál Ágnes csillagász, a Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati
és Földtudományi Kutatóközpontjának
munkatársa a minap átvette Párizsban az
ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete (UNESCO) és a L’Oréal
nők számára létrehozott nemzetközi tudományos díja fiatal tehetségeknek szóló
elismerését.
A L’Oréal-UNESCO A nőkért és a tudományért elnevezésű elismerés ünnepélyes díjátadóját 19. alkalommal rendezték
meg.
Az életműdíjak mellett négy éve 15 fiatal tehetséges kutatót is elismernek. A világ minden tájáról érkezett, mintegy 1500
pályázatból kiválasztott nyerteseknek a
15 ezer euróval (4,6 millió forinttal) járó
díjat egy 12 tudósból álló zsűri ítélte oda.
A nemzetközi elismerésre azok a kutatónők pályázhattak, akik hazájukban már
elnyerték a L’Oréal és az UNESCO A nőkért és a tudományért ösztöndíját, Kóspál
Ágnes ezt 2015-ben érdemelte ki.
“Ez a díj elismerése az eddigi munkámnak és biztatás ahhoz, hogy még több
energiával és lelkesedéssel végezzem a jövőbeli munkámat. Ez felelősség is ahhoz,
hogy példaképet nyújtsunk a következő
generációknak” - mondta az MTI-nek Párizsban Kóspál Ágnes.
A 36 éves csillagász az ELTE-n végzett,
majd külföldön dolgozott. Az MTA Lendület-ösztöndíjnak köszönhetően három
éve tért haza Hollandiából, ahol hat évig
dolgozott kutatóként a Leideni Egyetemen, majd az Európai Űrügynökségnél.
Jelenleg a Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpontjában, a Konkoly Thege Miklós
Csillagászati Intézetének tudományos főmunkatársaként saját kutatócsoportjával
tanulmányozza a fiatal csillagok titkait,
amelyekből többek között azt is segít megérteni, hogyan született meg 4,6 milliárd
évvel ezelőtt a Naprendszer.
A chilei Atacama-sivatagban működő
ALMA rádióteleszkóp-rendszer segítségével vizsgálja a most születő csillagok
körüli anyaghalmaz, az úgynevezett korongok szerkezetét, emellett fejleszti a
mérések értelmezéséhez szükséges modellezési hátteret is. A csillagokat körülvevő por- és gázkorongokkal kapcsolatos
eredményei olyan modern műszerek és
távcsövek megalkotásához járulnak hozzá, amelyek előmozdíthatják a csillagászat
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Megerősített
ellenőrzés a
közterületeken
Néhány hete megerősítette a közterületek
ellenőrzését az Ecseri Polgármesteri Hivatal.
Feladatuk a közösségi együttélés szabályainak betartatása, a szabálysértések
feltárása. A hivatal közterület-felügyelője tevékenysége során együttműködik a
rendőrökkel és a polgárőrökkel. Gyakran
három rendőrautó személyzete és egy
polgárőrjárőr dolgozik a területen. A tevékenység célja az oktatási intézményekbe tartó vagy onnan távozó gyermekek
részére biztonságos folyosó kialakítása,
a szabálykövető állampolgári magatartás
erősítése.
A Polgármesteri Hivatal a bejelentéseket a 06-29/335-161-es telefonszámon,
vagy a polgarmesterihivatal@ecser.hu email címen várja.

további fejlődését. Ennek egyik bizonyítéka a NASA februári bejelentése, miszerint
hét Föld-szerű és nagyságú bolygót fedeztek fel, amik közül három ráadásul a lakható zónában van.
“A csillagászat azért is különleges, mert
a műszerek többsége annyira drága, hogy
egyetlen ország vagy intézmény sem engedheti meg magának, hogy egyedül
építsen egyet, ezért a műszerek és az obszervatóriumok többsége nemzetközi öszszefogásban épül” - hívta fel a figyelmet. A
pénzdíjat ezért a számítástechnikai beruházások mellett az együttműködési hálózatok bővítése érdekében vendégkutatók
meghívására kívánja fordítani a fiatal kutató.
Kóspál Ágnes 2014-ben nyerte el az
MTA 2019-ig szóló Lendület-ösztöndíját,
amelyből a csillagközi korongok tanulmányozására felállította a kutatócsoportját,
tavaly pedig az Európai Kutatási Tanács
(European Research Council- ERC) öt
évre szóló ösztöndíját is megkapta. Az
1,3 millió euróból létrehozott újabb kutatócsoport nyáron kezdi meg a munkát az
MTA-ban.
Kóspál Ágnes reményei szerint az ösztöndíj-programok végével a sikeres munkának köszönhetően egy végleges kutatói
állással már hosszabb távra is tervezhet
Magyarországon, otthon képzeli el ugyanis a tudományos jövőjét.

Bál az óvodának
Ovibál lesz 2017. április 22. 18:00-tól a
Rábai Miklós Művelődési Házban
Az előző évek sikeres rendezvényei nyomán idén is megrendezésre kerül az Ecseri Andrássy utcai Óvoda jeles eseménye.
Műsorral, büfével, tombolahúzással biztosítjuk a kiváló hangulatot!
Szeretettel várunk mindenkit egy fergeteges retro buliba!
Jegyek elővételben (az óvodavezetőnél)
és a helyszínen is kaphatók:
Belépőjegy: 1800 Ft, támogatójegy:
1000 Ft, 2000 Ft, 3000 Ft, 5000 Ft.
Szülői Munkaközösség

Napóra virágból

Gyönyörű napórát készítettek a Cserfa
Kuckó Óvodában. A virágból és kövekből
készült órán a nappali időszaknál színes
virágok, az éjszakai óráknál zöld növények vannak. A reggelt egy mozaikból kirakott kakas szimbolizálja, az estét pedig
egy bagoly.
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Újabb sikerek és beiratkozás a Lakyban
Márciusban sem panaszkodhatunk tanulóink
eredményeire, ugyanis most a sportban voltunk
nagyon sikeresek. A körzeti Tápiószecsőn megrendezett futóversenyen 18 lakys diák indult.
Elhoztunk egy csapat és egy egyéni 3. helyezést (Bakk Bence, Csúri Bence, Erdélyi Zoltán,
Gyurik Dominik, Kovács Bence, Lakatos István,
Tömböl Cintia). Gratulálunk a gyerekeknek és
felkészítő tanáruknak, Borbás Lindának.
A Maglódi Rendőrőrs és az iskola viszonyát
és együttműködését is megpróbáljuk szorosabbra fűzni. Ennek a célkitűzésnek a keretében március 22-én a harmadik, negyedik és a
hetedik, nyolcadik osztályosok vehettek részt
egy-egy 45 perces előadáson. A kicsik az iskolai
erőszak okairól, kiküszöböléséről, a nagyobbak
a drog káros hatásairól beszélgethettek. Nagyon
fontosak ezek az alkalmak, hiszen gyermekeink
sajnos egyre gyakrabban vannak kitéve ezeknek
a veszélyeknek, elengedhetetlen, hogy tudják,
ismerjék azokat a technikákat, amelyekkel elkerülhetőek a további életüket súlyosan befolyásoló negatívumok.
Március 20-án az alsó tagozatosok a Rábai
Miklós Művelődési Házban egy igazán érdekes és izgalmas programon vehettek részt. Both

Zoltán, a magyar Ace Ventura-nak is nevezett
állatbefogó ismertette meg őket interaktív módon néhány állat tulajdonságaival, viselkedésével. Testközelből találkozhattak különleges
sünnel, madárpókkal, óriáskígyóval és szakállas
agámával.
Lezajlott a szokásos kampánynap is. A hetedik és a nyolcadik osztály vetélkedett azért,
hogy melyik csoport rendezhesse meg a fordított napot április 1-jén, pénteken. A szavazófülkében leadott voksok alapján idén a nyolcadik
osztály nyert 10 szavazattal, tehát nagyon szoros
volt a verseny.
Március 29-én délelőtt megérkeztek és telepítésre kerültek az iskola utcafronti udvarán a
használt étolajat és zsírt gyűjtő hordók. Nagy
öröm ez, hiszen ismét tehetünk egy kicsit a környezetünk megóvásáért és a fenntartható fejlődésért. A gyűjtőhely nyitott, tehát minden ecseri
lakos elhelyezheti itt a flakonokba visszaöntött
használt étolajat és zsírt, de kizárólag csak ezeket. A gyűjtők az utcáról jól látható kék hordók
a gesztenyefa alatt.
A leendő első osztályosok beiratkozása 2017.
április 20-án (csütörtök) 8:00-19:00 órakor és
április 21-én (péntek) 8:00-18:00 órakor lesz az

iskola titkárságán, amelynek a játszótérrel szembeni ajtaja lesz nyitva. Még a tavaszi szünet előtt
kiküldjük az óvodákba a szülői felügyeletről
szóló nyilatkozatot. Ezt, a gyermek anyakönyvi
kivonatát, a lakcímkártyáját, a TAJ-kártyáját, az
óvodai iskolaérettségi igazolást, a szülők iratait
(személyi, lakcím) hozzák magukkal, illetve addig döntsék el, hogy gyermeküket etika vagy hités erkölcstan oktatásra kívánják járatni. Kérjük
a kedves szülőket, hogy azok is jöjjenek el a beiratkozásra, akiknek tanköteles korú gyermeke
még egy évig az óvodában marad. Gondolom
és megértem azt az izgalmat, amelyet éreznek a
leendő első osztályosok szülei. Számtalan kérdés felmerül ilyenkor. Bírni fogja a napi öt órát?
Elég érett a koncentráltabb munkához? Szeretni
fogja az iskolát? Be tud illeszkedni az osztályközösségbe? Szerez majd új barátokat? Szereti és
elfogadja majd a tanító nénijét? A végleges osztályok kialakítása az augusztusi gólyatábor ideje
alatt történik meg, több szempontot veszünk
figyelembe. Az osztályba, illetve a csoportba sorolásról a 2011. évi CXC. tv. értelmében a nevelőtestület véleményének kikérésével az igazgató
dönt.
Kiss Katalin

Pingpongdélelőtt sok vidámsággal, popcornnal
Március 11. a sport és a szórakozás jegyében telt a Rábai Miklós
Művelődési és Közösségi Házban. Délelőtt vette kezdetét az a
nagyszabású, kötetlen pingpong
-játék, melyre bárki elmehetett
nemre, tudásszintre és korra való
tekintet nélkül.
Jöttek is szép számmal a mozogni, aktív pihenést folytatni vágyók. Így az első emeleti teremben felállított két pingpongasztal
egy perce sem maradt üresen, s
a játék hevében kipirult arcú résztvevők jókedvűen adogatták egymásnak
a pattogó kis fehér labdát. Mint Kun
Attila mb. művelődésiház-igazgató, aki
maga is aktív résztvevője volt a kötetlen
forgózásnak elmondta, ez alkalommal
csak egy játékos délelőttöt szerettek
volna rendezni, ahol tét és kötöttségek
nélkül, kedvére játszhat mindenki. De
a későbbiekben azonban szeretnének
majd egy versenyt is megszervezni az
iskolások részére. S hogy erre minden
bizonnyal nem kell majd lasszóval fogni az indulókat bizonyítja az a tény,

hogy az asztaloknál játszók nagy többsége az iskoláskorú ifjúságot képviselte.
Többüket azonban elkísérte valamelyik
szülője is, aki kihasználva a lehetőséget, maga is csatlakozott a játékhoz.
Földváriné Martinovics Mónika fiával,
Viktorral érkezett, aki 5. osztályos a
Laky Ilonka Általános Iskolában és focizik is az Ecser SE-ben. Számára tehát
mindennapjainak része a sport. Mint az
édesanya elmondta, a pingpongnak a
családban nincs különösebb hagyománya, de a versenyre, ha lesz, a fiúk biztosan be fognak nevezni. Ő maga nem
űz semmiféle sportot rendszeresen, de

él a lehetőséggel,
hiszen jólesik egy
kis mozgás, s különben is nagyon
jó itt együtt lenni
az osztálytársakkal. S egyike az
osztálytársaknak
Doma Zsófi volt,
aki
édesapjával,
Doma Zsolttal jött
el a játékra. Zsófi
számára is biztosított a heti rendszeres
testedzés, hiszen teniszezni jár Rákoskeresztúrra, az apuka pedig a megyei
bajnokságon szokott indulni egyéniben. Ez a szép tavaszi délelőtt pedig
kellemes élmény marad valamennyiük
számára.

Locsolóbál
2017. április 29-én, szombaton 21.00
órától: Locsolóbál.
Mindenkit szeretettel várunk a Rábai
Miklós Művelődési és Közösségi Ház,
Könyvtárba egy élőzenés, táncos mulatságra. Jegyár: 2.000,-Ft

Cserfa

Közérdekű
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A közterületi munkák engedélykötelesek!
A tavasz beköszöntével örvendetesen megnövekedett az építkezések száma nagyközségünkben. Sokan az ingatlanuk előtt járdát, kocsibeállót, árkot szeretnének építeni.
A közterületek tulajdonosa az önkormányzat, ezért a közterületeken végzett munkák
engedélykötelesek. A legtöbb közút kezelője szintén az önkormányzat, így a közútkezelői hozzájárulásokat szintén mi adjuk
ki. Az engedélykérelmeket a Polgármesteri
Hivatalba kell benyújtani. A kérelemben
meg kell jelölni a munkavégzés helyét, jellegét, időpontját, az ingatlantulajdon mikéntjét, a kivitelező nevét, címét. Csatolni
kell egy egyszerű rajzi mellékletet. A kérelmeket igyekszünk minél előbb elbírálni,
viszont tudni kell, hogy a közigazgatásban
az általános eljárási határidő 21 nap. Ennél
mi gyorsabban dolgozunk, viszont nem
tudunk mit kezdeni a telefonról „dobott”
e-mailekkel, melyek péntek délben arról
értesítenek minket, hogy másfél óra múlva
itt a kőműves, kellene engedély. Biztosan
nagyobb szervezést kíván az ilyen munka,
mintsem, hogy ilyen kellemetlen helyzetbe
keveredjünk.

Ne temessék be, ne fedjék be az árkokat!
Amennyiben az úttestről a csapadékvíz
nem tud befolyni a csapadékvíz-elvezető
árokba, akkor a település más, alacsonyabban fekvő részein keres majd utat magának
és komoly elöntéseket okoz. Nagyobb városokból ideköltözött polgártársaink ahhoz vannak szokva, hogy a szennyvízcsatorna-hálózat a csapadékvizet is fogadja,
elvezeti. Az általános vidéki, közte az ecseri
csatornahálózat nem ilyen. A szennyvízcsatornába kizárólag a szennyvizet lehet
bekötni, a csapadékvizet nem! Ezért van
fontos funkciója a csapadékvíz-elvezető
ároknak. A település legnagyobb részére
rendelkezünk csapadékvíz-elvezetési tervvel, melyet a vízügyi hatóság jóváhagyott és
betartását megköveteli.
Ne feledjék: az engedélyezési eljárás nem
öncélú! Ezzel próbáljuk megakadályozni azokat a rossz műszaki megoldásokat,
amelyek később óriási, védekezést igénylő
problémákat okoznak. Például nem engedjük a teljes árok befedését. A minimális átmérőjű áteresz 30 cm-es. Sok helyen
még ez is kevés. Nem lehet lépcsőt építeni

a járdába.
Először úgy gondoltuk, hogy néhány fotót is mellékelünk e cikk mellé a rossz példákról, de ettől eltekintettünk, mert joggal
tartunk attól, hogy mindenki azt találgatja:
hol van az adott hiba. Bizony előfordul,
hogy betemetik az árkot az utca közepén,
vagy az építtető szerint 5 cm átmérőjű cső
lenne hivatott egy egész településrész csapadékvizét levezetni. Ha mégsem bírja, a
saját udvarára folyik be az esővíz.
Meg kell említeni azt is, hogy az engedély nélkül végzett munka bírsága akár
150.000-Ft is lehet.
Ha valakinek kérdése van, bizonytalan a
tervezett munkája jogi megítélése kapcsán,
szívesen adunk felvilágosítást.
Ecseri Polgármesteri Hivatal
2233 Ecser, Széchenyi u. 1.
Telefon: 06-29/335-161, vagy 06-29/335166
E-mail: polgarmesterihivatal@ecser.hu
Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 08.00.-12.30.
13.00.-18.00.
Szerda: 08.00.-12.30. 13.00.-16.00.
Péntek: 08.00.-12.00.

Hagyja kibontakozni vágyait!
Takarék Személyi Kölcsön
Ön tudja igazán, hogy mire van szüksége.
Mi csak a megvalósításban segítünk. A Takarék Személyi
Kölcsönt alacsony igazolt jövedelemmel is igénybe veheti
céljai eléréséhez.

THM: 13,74-17,23%*

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

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 ﬁzetendő teljes összeg: 4 354 620 Ft; a hitel teljes
díjában foglalt díj, jutalék, költség és adó összege: 1 354 620 Ft. Felhívjuk Ügyfeleink ﬁgyelmét, 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 ﬁgyelembevételével 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.

TAKARÉK
TÖBB MINT BANK
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Megkezdődött a horgászszezon
Az ecseri Horgász Egyesület az év első
versenyét március 25-én tartotta meg
a horgásztónál. Az immár hagyomány
-számba menő esemény külön érdekessége, hogy a résztvevők száma ez alkalommal rekordot döntött, hiszen huszonhárman neveztek be a megmérettetésre,
ami minden eddiginél magasabb. Mint
Gébele Zsolt, az egyesület tavaly áprilisban megválasztott új elnöke – aki egyébként versenyzőként maga is ’ringbe szállt’
– elmondta, a verseny reggel nyolc órakor kezdődött s öt órán át tartott. Ez idő
alatt kellett a résztvevőknek a lehető legtöbb halat kifogni – a lehető legnagyobb
szakértelemmel és türelemmel.
Maga a benevezés menete egyébként
egyszerű, történhet személyesen és akár
telefonon is az egyesület elnökénél. A
szükséges eszközöket, mint pl. horgászbot, kukac, kukorica, haltartó háló, stb.
mindenki maga hozza. A horgászást csak
egyúszós bottal lehet végezni, a merítőhálóval csupán kimerik a horogra akadt
halakat, illetve életben tartják őket a haltartó szákban a verseny végéig, amikor is
újra visszaengedik őket a tóba. A résztvevők egyébként reggelit is kaptak, ami
finom zsíros kenyér volt. A program vé-

Gébele Zsolt sikeres versenyt szervezett
geztével pedig ebéddel látta őket vendégül a horgász egyesület, amin különböző
sült húsok alkották a menüt. A versengés
első négy helyezettjét díjazták, jutalmuk
egy-egy kupa és pezsgő volt. A mintegy
harmincöt éves múlttal rendelkező egyesület főként a tagdíjbefizetésekből gazdálkodik. Ehhez nyújt rendszeres anyagi
támogatást az ecseri önkormányzat, valamint a helyi vállalkozók is. Fő célkitűzésük elsősorban a tó halállományának
növelése, melynek során a megvásárolt
halakat telepítik a tóba. A fő halfajták a

ponty, a keszeg, a csuka és a süllő. Ez folyamatos munka, azonban az egyes fajták
ideális telepítésének időzítése között vannak eltérések: a pontynak gyakorlatilag
az év bármely időszaka megfelelő, míg a
csuka és a süllő azonban évente csak egyszer telepíthető. A keszeget viszont csak
a jég előtt, illetve a jég veszte után költöztethetik új otthonába, ugyanis ekkor
ideális számukra a víz hőfoka, hiszen érzékenyek a meleg vízre. S a gazdag halállomány megteremtése nem öncél, hanem
a természet ily módon adta lehetőségeit
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WDUMDJ\XODLNROEiV]NXNRULFDWRMiVNDOLIRUQLDLpVKHJ\HVHUĘVSDSULNDSDULNRFNiN
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6RQNiVSDULDODSPR]]DUHOODVDMWWUDGLFLRQiOLVWUDSSLVWDVDMWIHNHWHHUGHLSUpPLXPVRQNDIULVV
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Cserfa
kihasználva szeretnének a jövőben iskolai horgász- és falusi táborokat is szervezni a tó körül. S hogy ez a festői környezet
még sok-sok utánunk következő generáció számára is felüdülést és élményt
nyújthasson, nagy gondot fordítanak a
környezetvédelemre is.
Ezért minden hónapban tartanak egy
környezetvédelmi napot. Ilyenkor a takarítás, karbantartás és szépítés mellett
fatelepítéssel is igyekeznek a természet
nyújtotta harmóniát növelni. S reményeik szerint így hozzá tudnak járulni ahhoz
is, hogy segítsék az emberek kikapcsolódását, lehetőséget teremtve a szabadidő
kulturált és egészséges eltöltéséhez.
A legközelebbi rendezvényre Húsvét
Vasárnap, április 16-án kerül sor, amikor
is természetesen a húsvéti tojás játszsza majd a fő szerepet. Lesz tojásfestés
minden korosztálynak, míg a gyerekek
ügyességüket próbálhatják ki a tojáskeresésben. A horgászok évadkezdő versengését követően terveik szerint a nyár
folyamán több vetélkedő helyszínéül is
szolgálni fog majd a tó, zömében a horgászat köré szerveződve. Július 1-jén – a tavalyi rendezvény nagy sikerének köszönhetően – tartják meg immár második
alkalommal a Halas Napot. A program –
mely ingyenesen látogatható, s nemcsak
az ecseriek, hanem minden érdeklődő
számára – igen változatosnak ígérkezik.
A horgászverseny mellett lesz halászléfőző verseny, valamint halászlé-, füstölt- és
sült hal kóstoltató. Az egész napos programon fellépnek a helyi tánc- és hagyományőrző csoportok és tánciskolák is.
S hogy a rendezvény méltó befejezéssel
érjen véget, este hétkor a népszerű MégEgyKör zenekar ad majd koncertet Abaházi Csaba vezetésével. A jó idő elmúltával pedig évadzáró horgászversenyt
rendeznek. Ennek időpontja előre még
nem tudható, hiszen főként az időjárástól függ. Annyi azonban bizonyos, hogy
e nyugodt sportág szerelmesei minden
évben addig horgásznak a tónál, míg annak vize be nem fagy. S amikor ez bekövetkezik, rendbe teszik a tó környékét s
levágják a körülötte lévő nádat is. A tél
folyamán aztán hétvégenként főként baráti összejöveteleket tartanak. A tó part-

Szabadidő
ján van egy faház is fürdővel és teljesen
felszerelt konyhával, ami kilenc személy
kulturált elszállásolására alkalmas. Így
akár több napos rendezvény, születésnap,
céges összejövetel, stb. megtartására is ki
lehet bérelni a tavat. De kiváló helyszíne
lehet egynapos kirándulásoknak is. Legutóbb például a Víz Világnapján az ecseri
óvodások látogattak el ide.
Az egyik rutinos horgász, Farkas József a szomszédos Maglódról érkezett
a versenyre. Az egyesületnek 1992 óta
tagja, s mindig eljön, ha van ilyen rendezvény. Mint mondta, a horgászat egy
olyan tudomány, hogy az ember mindig
tanul valamit. Ezen kívül pedig folyamatosan változik a technika is, pl. új damilt
vezetnek be, vagy mint ebben az évben,
új haletető anyag került forgalomba. Ezek
az újítások mind könnyítik a horgász
munkáját, ezért ki kell őket próbálni,
lépést kell tartani a fejlődéssel. Szokott
például egy ’pellet’ nevű etetőanyaggal is
dolgozni, ám ezen a versenyen nem ezt,
hanem a csontit (csontkukac) használta.
Egyébként ha nincs kapás, változtatni
szokta a csalit a verseny során, s amelyikre a halak a legjobban kapnak, arra
áll aztán be. Most közepesnek ítélte a
kapást, ami változó volt a tó különböző
részein. Az elmúlt versenyek alkalmával
ő már többször is ért el dobogós helyezést. Volt, amikor ő vitte el a fő díjat, de
volt második és harmadik helyezett is. A
ma már nyugállományban lévő egykori
BKV buszsofőrnek a horgászat a kedvenc
hobbija. A legfontosabbnak pedig azt
tartja, hogy élményhez jusson az ember
egy-egy ilyen alkalommal s mozogjon
is egy kicsit, ami egyben testi-lelki feltöltődést is jelent. S hogy a hosszú évek
során megszerzett tapasztalatát majd kinek tudja átadni, az még a jövő zenéje. A
fia érdeklődési körének homlokterében
ugyanis nem első helyen szerepel ez a
hobbi, az unokái pedig lányok, akiktől
távol áll az ilyenféle sport. Csákó Dezső
szintén Maglódról érkezett, s a szintén rutinos horgász megítélése szerint a
verseny igen szorosan alakult. Ráadásul
összegubancolódott a matchbotja, így a
mintegy 11-13 méter hosszú rakósbottal
próbálkozott a halakat annak közelébe

2017. április 18.l

9

Megvan a szép ponty. Eredményhirdetés után ő is mehet vissza a tóba!
édesgetni. Bevált módszere szerint először a tó széléhez közeli vízben, mintegy
10 méteres távolságnál próbálkozik, s ha
itt nem alakul jól a fogás, akkor beljebb
merészkedik. Az elsősorban horgászni
kívánt fajták közül a tónál mindenkép-

Csákó Dezső fölényesen nyerte meg a
versenyt!
pen a ponty áll az első helyen. Az apró
állományt alkotó bodorkát nem nagyon
veszik célba, így az állomány tisztítása
főként a csukákra marad.
Versenyeredmények. 1. Csákó Dezső
16,23 kg, 2. Macskó János 3,85 kg, 3. Halas János 3,26 kg.
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Programajánló

Cserfa

Ecseri eseménynaptár – 2017 május – augusztus
IDŐPONT
Május

ESEMÉNY

HELYSZÍN

SZERVEZŐ

04.
05.
05.
06.

Anyák Napja
Anyák Napja
Társasjáték klub
Nő- és Anyák napi Bál

Andrássy Utcai Óvoda
Andrássy Utcai Óvoda
Művelődési Ház
Művelődési Ház

Andrássy Utcai Óvoda
Andrássy Utcai Óvoda
Száz Kéz Egyesület
Nyugdíjas Klub

10.

Madarak és Fák Napja

Óvodák

Óvodák

12-13.

Majális

Sportpálya

Művelődési Ház

14.

Környezetvédelmi Nap

Horgásztó

Rákosmezeje Horgászegyesület

18-19.

Évzáró

Cserfa Kuckó Óvoda

Cserfa Kuckó Óvoda

20.

Jótékonysági Bál

Laky Ilonka Általános Iskola

Laky Ilonka Általános Iskola

20.

Páros horgászverseny

Horgásztó

Rákosmezeje Horgászegyesület

24.

Kirándulás

24.

EKSZE közgyűlés

Művelődési ház: Teleház

EKSZE

26.

Gyereknap

Tájház

Andrássy Utcai Óvoda

28.

III. Lovas Nap

Lovarda

Varázs Lovas SE

31.

Challenge Day

Laky Ilonka Általános Iskola –
Művelődési Ház

31.

Író-Olvasó találkozó Nyulász Péterrel

Művelődési Ház

Laky Ilonka Általános Iskola
– Művelődési Ház – Száz Kéz
Egyesület
Művelődési Ház

IDŐPONT
Június

ESEMÉNY

HELYSZÍN

SZERVEZŐ

01.
06-10.
10.
11.

Gyereknap
Erdei tábor
Faültetés
Környezetvédelmi Nap

Cserfa Kuckó Óvoda
Laky Ilonka Általános Iskola

Cserfa Kuckó Óvoda
Laky Ilonka Általános Iskola
EKSZE
Rákosmezeje Horgászegyesület

16.
17.
17.
18.

Évzáró + Ballagás
II. Hastánc Gála
Éjszakai horgászverseny
Búcsú + Úrnapi Körmenet

Laky Ilonka Általános Iskola
Művelődési Ház
Horgásztó
Templom + Széchenyi utca

Laky Ilonka Általános Iskola
Nazirah Hastánccsoport
Rákosmezeje Horgászegyesület

IDŐPONT
Július

ESEMÉNY

HELYSZÍN

SZERVEZŐ

01.
15.
23.
26.

II. Halas Nap
Környezetvédelmi Nap
Autószentelés
VII. Ecseri Nyílt Steel Dartsverseny a Lakodalmas jegyében

Horgásztó
Horgásztó
Templom
Művelődési ház

Rákosmezeje Horgászegyesület
Rákosmezeje Horgászegyesület
Egyházközség
Ecser Kulturális és Sport Egyesület

IDŐPONT
Augusztus

ESEMÉNY

HELYSZÍN

SZERVEZŐ

03.
19-20.

Környezetvédelmi Nap
Szent István-napi program

Horgásztó
Sportpálya és Művelődési Ház

26.

Páros éjszakai horgászverseny

Horgásztó

Rákosmezeje Horgászegyesület
Ecser Nagyközség Önkormányzata, Művelődési Ház
Horgásztó

Cserfa Kuckó Óvoda

Horgásztó

Cserfa

Lélekgondozó
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Amit a szeretetről
tudni kell (III) –
Ferenc pápa gondolatainak nyomában
Hiú dicsekvés: hiú dicsekvést jelenti, a
kínzó vágyat jelenti, hogy felsőbbrendűnek érezzük magunkat. A másikat kioktató magatartás. Aki szeret, az kerüli, hogy
túl sokat beszéljen magáról. Nem akar a
központba kerülni, inkább figyel a másikra. Ez abból származik, hogy nem tartja
túl nagyra önmagát. Pál apostol így írja :
„A tudás felfuvalkodottá tesz, a szeretet
ellenben épít. „( 1Kor. 8, 1.) Ellenőrzést
akar gyakorolni a másik felett, Pedig a szeretet tesz naggyá, amely megértő, törődik
a gyengébbel és támogatja őt.
Fontos, hogy a keresztények ezt a magatartást tanúsítsák a mai világban. Különösképpen a családban. Néha az ellenkezője
történik: arrogánssá, elviselhetetlenné
válunk. Ennek ellenszere az alázat. „Köztetek ne így legyen.” (Mt. 20, 26.) Mondja
Jézus: „Aki első akar lenni, legyen a cselédetek” (Mt. 20, 27.) „Egymás iránt pedig
mindannyian viseltessetek alázattal, mert
az Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosaknak kegyelmet ad” (1 Pt. 5, 5.)
Kedvesség: Legyünk szerethetőek. Nem
goromba, udvariatlan, nyers. Szavak és
gesztusaink legyenek kedvesek és nem
ridegek. A szeretetnek ez mellőzhetetlen
következménye. Talán ismerős a sláger:
„Ami szívemen, az a számon.” Ez egyszerű fegyelmezetlenség, szabadosság, a szív
romlottságára utal. Viseljenek el… Hisz
minden nap a másik életébe való belépés.
Minél bensőségesebb a kapcsolat, annál
inkább érvényesül a szeretet logikája.

Pesszimizmus, ami a másik hibáit emeli
ki, hogy saját belső komplexusait elrejtse. Ha mindegyikük csak a saját érdekeit
keresi, lehetetlenné válik az együttélés.
Egy antiszociális személyiség azt hiszi, a
többiek azért vannak, hogy az ő igényeit
kielégítsék. Aki szeret, az tud bátorító, vigasztaló szavakat mondani. Jézus: „Bízzál
fiam!” Mt. 9.2.) „Nagy a hited” (Mt. 15,
28.) „Menj Békével.” (Luk. 7, 50.) A családban meg kell tanulni Jézus eme nyelvét.
Úgy gondolom, húsvéti gondolatoknak
nagyon is megfelelnek. A FELTÁMADT
JÉZUS KRISZTUS: amikor tanítványinak
megjelent, nem dorgálással kezdte: Hogy
fogadkoztatok a Vacsora alkalmával,
börtönbe, halálba mentek Értem és azon
az éjszakán elfutottatok… BÉKESSÉG
VELETEK, így köszöntötte őket Jézus.
Legyen ez nekünk is példaképünk. Ha
bűnbánat szentségében kiengesztelődtél,
Krisztussal teljes lesz az örömöd.
Megromlott emberi kapcsolatainkat rendezzük el.
BÉKESSÉG VELETEK.
Barotai Endre plébános

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

A Cserfa következő, 2017. 05.
száma május 12-én jelenik meg.
Nyomdába adás: május 8., 16 óra.
Lapzárta: május 2.

Polgármesteri eligazítás, a helyszínek kijeleölése a sportpályán

A nyugdíjasok: Sosovicza Jánosné, Környei Béláné, Mészáros
Tibor és Kurunczi Lajosné a sorompó előtt gyűjti a szemetet

Gál Norbert és Kun Attila a vecsési út
mentén szorgoskodott

Halas János, Kurunczi Lajos és Papp József a vasutállomás környezetében szedték
a szemetet

A Papa Joe Pizzéria megvendégelte a szemétszedőket. Munka után Halas János, Doma Zoltán, Szilágyi Szilvia, Kun
Attila, Szilágyi Erzsébet és Kozma Barbara sportpályán
„föltálalt” menüből falatozik.

