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2 Cserfal 2017. május 12. Közügyek

Képviselő-testületi ülés  – április 12.

Évtizedek óta nem történt ilyen kevés bűncselekmény Ecseren, mint tavaly, 
mindössze 28. Bába János rendőr őrnagy, a maglódi rendőrőrs parancsno-
ka és Zahorecz Sándor rendőr alezredes monori rendőrkapitány a testületi 
ülésen ezt a jó hírt is elmondták beszámolójukban. 

Az Ecser Nagyközségi Önkormányzat kép-
viselő-testülete 2017. április 12-én tartotta 
soros ülését, melynek meghívott vendégei 
Zahorecz Sándor rendőr alezredes monori 
rendőrkapitány, Bába János rendőr őrnagy, 
a maglódi rendőrőrs parancsnoka és Kun 
Attila, az EKO Kft . ügyvezetője, megbízott 
művelődésiház igazgató voltak. Elhangzott 
az örvendetes hír, évtizedek óta nem történt 
ilyen kevés bűncselekmény Ecseren, mint 
2016-ban. (28 darab).

Az ülésen a testület határozatban fogadta 
el a Monori Rendőrkapitányság és a Mag-
lódi Rendőrőrs beszámolóját, valamint az 
Ecser Sport Egyesület tájékoztatóját a 2016. 
évi tevékenységükről. Egyidejűleg határoz-
tak az Ecseri Kommunális Szolgáltató Kft . 
2016. évi éves beszámoló mérlegének és 
eredménykimutatásának elfogadásáról is. 
Szintén jóváhagyták a 2016. évi gyermek-
védelmi tevékenységről szóló beszámolót. A 
képviselő-testület az Andrássy Utcai Óvoda 
vezetői állására vonatkozó pályázat kiírásáról 
is határozott. 

Üllő város Településrendezési Eszköze-
inek véleményezésével kapcsolatban a tes-
tület úgy foglalt állást, hogy Üllő gazdasági 
terület növekedése túlzott mértékű s nincs 
összehangolva a térség településeinek érde-
keivel. Ezért a grémium kérte, hogy az érvé-
nyes ecseri Településrendezési Eszközöket az 
eljárásban vegyék fi gyelembe, melynek to-
vábbi szakaszaiban az ecseri önkormányzat 
részt kíván venni. 

Rendeletet hoztak továbbá a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális ellátásokért 
fi zetendő térítési díjak módosítása tárgyá-
ban, továbbá a települési támogatás meg-
állapításának, kifi zetésének, folyósításának 
és felhasználása ellenőrzésének módosítá-
sáról is. 

Döntés született arról, hogy a település 
pályázatot nyújt be a Nemzeti Fejlesztési Mi-
nisztérium által a Közúti Közlekedésbizton-
sági Akcióprogram keretében meghirdetett, 
az „Önkormányzatok a települések Közleke-
désbiztonságának növeléséért” című pályá-
zatra. Határozott a képviselő-testület arról 
is, hogy a település környezetének fejlesztése 
céljából a „Szép kert, tiszta környezet” díj el-
nyerésére pályázatot ír ki, melynek beadási 
határideje 2017. május 31., 16:00 óra. 

Határoztak a képviselők arról is, hogy az 
ecseri önkormányzat részt kíván venni az 
emberi erőforrások minisztere és a belügy-
miniszter által meghirdetett „Idősbarát Ön-
kormányzat Díj” pályázaton. Egyúttal arról is 

döntöttek, hogy a település indulni kíván az 
NKA Közgyűjteményi Szakkolégiuma által 
a „Települési könyvtárak szakmai eszközfej-
lesztése, korszerűsítése” célú pályázaton. 

Gál Zsolt polgármester tájékoztatást adott 

az orvosi rendelő magastető megépítésével, 
valamint a térfi gyelő kamerarendszer bőví-
tésével kapcsolatos fejleményekről. Az öt da-
rab megépítendő buszváróval kapcsolatban 
pedig elmondta, hogy utána néznek, milyen 
költséggel jár a fém-, ill. faszerkezetű kivitel, 
s a testület döntése majd ennek ismeretében 
fog megszületni. A Szent István napi rendez-
vény lebonyolítására pedig a megfelelő forrás 
biztosításáról határoztak a képviselők. 

Az E-dance Tánc- és Mozgásstúdió hor-
vátországi versenyen való részvételével kap-
csolatban a testület úgy határozott, hogy az 

önkormányzat kisbuszának térítésmentes, 
üzemanyag biztosításával való és az ország-
határig szóló útdíj kifi zetésével támogatja 
azt – amennyiben a busz vezetésére a sofőrt 
biztosítani tudják. 

Szintén pályázat benyújtásáról határoztak 
az NGM által meghirdetett óvodai kapaci-
tásbővítést célzó beruházások támogatására, 
a Cserfa Kuckó Óvoda bővítésével kapcsolat-
ban. Az ugyancsak az NGM által meghirde-
tett inkubátorház létesítésére szóló pályáza-
ton való részvételről is határozott az ecseri 
településvezetés, mely fejlesztés elsősorban 
a kezdő vállalkozások számára biztosít majd 
helyet. 

A testületi ülés elfogadta továbbá Gál Zsolt 
polgármester beszámolóját, valamint a bi-
zottsági beszámolókat is. 

Pályázati felhívás. Ecser Nagyközség 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Ecser kulturált települési környezetének 
fejlesztése céljából pályázatot hirdet. A pá-
lyázat célja a zöldfelületek fejlesztése, gon-
dozása, fák telepítése, a rendezett udvarok 
megteremtése, az ebben élenjáró családok 
és cégek elismerése. A pályázat végső cél-
ja a lakosok motiválása lakókörnyezetük 
ápoltabbá tétele érdekében.

A pályázaton indulhat minden magán-
személy és vállalkozás.

A pályázóknak 2017. május 31-ig kell 
részvételüket jelezni a Polgármesteri Hi-
vatalban.

A jelentkezők ingatlanját legalább 3 
tagú szakmai munkacsoport minősíti.

A szakmai munkacsoport tagjai:
- az ingatlan fekvése szerint illetékes ön-

kormányzati képviselő,
- a polgármester által felkért szakemberek
Az elismerés formája az Önkormányzat 

arculatának megfelelő, az épület külső fa-
lára szerelhető tábla.

A tábla adományozásáról a munkacso-
port véleménye alapján a polgármester 
dönt.

Az elbírálás határideje: 2017. július 31.
Ecser Nagyközség Önkormányzatának

Képviselő-testülete

„Szép kert, tiszta környezet”
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3Cserfa      2017. május 12.lFigyelő

Legyenek virágosak a falu ingatlanai!

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: 18724910-1-13
----------------------------------------------
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%!

Végre megérkezett a jó idő, a kerti munká-
latok is elkezdődtek. Remélem, egyre több 
virágos ingatlant láthatunk településün-
kön. 

A zöldhulladék szállítása is beindult, ké-
rek mindenkit, fi gyeljen arra, hogy csak a 
szolgáltató által biztosított (lebomló) zöld-
hulladékos zsákban vagy az ismert kötegelt 
módon kihelyezett hulladékot szállítják el. 
A zsákok kihelyezését a szállítás napján 
vagy az azt megelőző napon végezzék el, 
biztosítva ezzel, hogy rendezettek maradja-
nak a közterületeink. Szeretném felhívni a 
fi gyelmet az árkok karbantartására, a meg-
felelően takarított árokmeder és átfolyók 
teszik csak lehetővé a csapadék akadály-
mentes elvezetését. A járdák környezetében 
elültetett növények gondozása is lakossági 
feladat. Kérem, tegyenek meg mindent, 
hogy a járdák járhatók legyenek, ne lógjon 
be a fák ága, és a bokrok se szorítsák le a 
gyalog közlekedőket és a babakocsis anyu-
kákat sem. Köszönöm megértésüket. 

Lassan végére érünk a temető melletti 
járda építésének. A járófelület elkészült, a 
világításra vártunk, de már az is a helyére 
került, csak a kerítés maradt. Ha az elké-
szül, akkor megnyitjuk. 

Elindulnak a beruházásaink, ahogy már 

előzőleg írtam, felújítjuk intézményeinket. 
A kivitelező májusban elkezdi a munkála-
tokat: az iskola, a Polgármesteri Hivatal, az 
orvosi rendelő és az EKO Kft . irodájának 
szigetelését és nyílászáró cseréjét. Az útépí-
tésre és a Polgármesteri Hivatalra a kiviteli 
tervek lassan elkészülnek, bízom benne, 
hogy ezek a munkák is elindulhatnak még 
ebben az évben. 

Szeretnénk buszvárókat telepíteni, há-
rom megállónál okoz nagy gondot a hely-

hiány, nem férnek el a szabványos várók a 
járda és a megálló között. Remélem, talá-

lunk rá megoldást. 
A MÁV váró-

termének üzemel-
tetéséről remél-
hetőleg júniusig 
szerződést tudunk 
aláírni. Több pá-
lyázatunk elbírálá-
sára még várunk, 
bízom benne, 
hogy pozitív elbírálásban részesülnek, és 

további fejlesztéseket tudunk megvalósí-
tani.

Támogatás civileknek
Ecser Nagyközség Önkormányzata igen 
fontosnak tartja azt a tevékenységet, me-
lyet a civil szervezetek végeznek telepü-
lésünkön. Minden évben pályázati úton 
nyújt támogatást az egyesületek részére. 
Ez segíti a közösségeket alaptevékenysé-
gük elvégzésében, programjaik, rendezvé-
nyeik lebonyolításában. Az idei pályázati 
elbírálás során a képviselő-testület meg is 
emelte azt a keretet, melyet támogatásra 
szánt. A döntés szerint minden pályázó 
részesült anyagi segítségben az alábbi lista 
szerint.  Ecser Sport Egyesület 1.333.000- 
Ft, Ecseri Községfejlesztő és Szépítő Egye-
sület 300.000-Ft, Ecseri Kulturális és Sport 
Egyesület 250.000- Ft, Ecseri Polgárőr 
Egyesület 450.000- Ft, Nyugdíjas Klub 
350.000- Ft, Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
250.000-Ft, Rákosmezeje Horgászegye-
sület 200.000- Ft, Száz Kéz Egyesület 
250.000-Ft, Varázs Lovas Sport Egyesület 
200.000- Ft, Zöld Koszorú Hagyományőr-
ző Kör 350.000- Ft. 

A támogatottaknak november végéig kell 
elszámolniuk a Polgármesteri Hivatal felé.
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Ének a patakparton, mosdás a patakban 
Ez évben sem maradhatott ki a húsvéti ünnepi ren-

dezvények közül a mosdás a Szerelem patakban. 
Sőt, az esemény olyan ismertségre tett már szert 
az elmúlt évek során, hogy érkeztek rá vendégek a 
környező településekről, így Maglódról, Csömörről, 
Nagytarcsáról, Keresztúrról, Pilisszentkeresztről és 
Cinkotáról is. 

Köszöntő beszédében Aszódi Csaba András, az 
Ecseri Szlovák Önkormányzat elnöke azok kedvé-
ért¸ akik még nem ismerték, röviden elmondta e 
hagyomány eredetét. Ahogy azt még nagymamája 
elbeszéléséből hallotta, annak idején szokás volt, 
hogy Nagypénteken hajnalban az ecseriek kimentek 
a patakhoz mosdani. Mégpedig mindenkinek meg 
volt a helye is, hogy annak melyik részén végzi el ezt 
a rítust. Azt remélték tőle, hogy így az elkövetkező 
évben egészségesek, szépek és fi atalok maradnak. A 
hiedelem szerint ugyanis ilyenkor a víznek varázsla-
tos ereje van. 

Amikor pedig néhány évvel ezelőtt a hagyo-
mányőrzők ismét felelevenítették ezt a népszokást, 
délutánra tették az idejét, hiszen akkor még Nagy-
péntek munkanap volt. A felújított hagyomány hely-
színéül pedig az önkormányzattal szembeni szakaszt 
választották, amit megfelelően, lépcsőket kiépítve 
rendbe is hoztak, hogy könnyebbé tegyék az aktus 
elvégzését. 

S mielőtt bárki is megmárthatta volna magát a 
csodatévő vízben, a hozzá kötődő népdalkincsből 
hallhattak egy kis bemutatót a jelen lévők. Először 
a házigazda ecseriek adtak elő egy nagypénteki éne-
ket, mely a szentkeresztről szólt. Ezt követően pedig 
a csömöri vendégek elevenítették fel azt a hiedelmet, 
hogy a patak vize elmossa a szomorúságot is. Így a fi -
atal leány éneke a vízhez szólt, hogy vigye el szerelmi 
bánatát, amit amiatt érzett, mert elhagyták. 

Ezután került sor a rituális mosakodásra, melynek 
elvégzéséhez két segítő legény is rendelkezésre állt. 
Az udvariassági szabályokat betartva először a ven-
dégek mártózhattak meg, ezután pedig a házigazda 
ecseriek kerültek sorra. 

Öt fi atal lány, Horváth Enikő, Szűcs Orsolya, 
Szathmáry Éva, Paróczai Adrienn és Papp Mária al-
kották a csömöriek énekescsoportját. Ők nagyobb-
részt már 3-4 éve minden alkalommal élnek a szer-
tartásos mosakodás lehetőségével, s mint mondták, 
valóban nem is érte őket baj s betegség a rákövetkező 
évben. A szerelem is majd megtalálja őket, s a külö-
nös erejű víznek köszönhetően egy évig garatáltan 
meg is marad. Papp Mária viszont idén első alkalom-
mal tett próbát, s reményei szerint ő sem lesz kivétel 
az áldásos hatások alól. 

S miután pedig mindenki túlesett a mosakodás 
ezen szertartásos formáján, a tájházban kaláccsal, 
borral és teával látták vendégül az ünneplő egybe-
gyülteket.

Aszódi Csaba András tájékoztatóját tartja

Csömöri hölgyek éneke

Kozma Barbara mosdása A polgármester is ápolta a hagyományt

Ecseriek nagypénteki énekeket énekelnek
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Április 22-én tartottuk meg a lassan már 
hagyománnyá váló óvodai bálunkat.  Az 
idei immár 3. alkalom volt, hogy vala-
milyen közös célért dolgoztunk együtt 
mindannyian; az óvónők, a dajkák, a 
szülők, nagyszülők, helyi vállalkozók és 
óvodánk társintézményei. A cél pedig, 
ami mindenki előtt lebegett, egy sószoba 
kialakításáról szólt. Terveink szerint min-
den gyermek hozzájuthatna ingyenesen 
egy olyan csodás szolgáltatáshoz, melynek 
előnyeiről már rengeteg fórum írt cikket. 
Ebből csupán ha a legfontosabbakat emel-
jük ki, mint például a felső- és alsólégúti 
megbetegedések, asztma, immunrendszer 
erősítése, bizonyos bőrbetegségek keze-
lése, akkor is láthatjuk ennek jótékony 
hatásait. Ezt ismerte fel sok szülő és segí-
tette ezt a nemes célt belátva, hogy nincs 
is fontosabb egy ember számára, mint 
gyermeke, gyermekei jövője. Sokan tettek 
ezért, hogy támogatásukkal, munkájukkal 
vigyék előbbre célunkat. 

A jó hangulat garantált volt, hiszen a Fő-
nixmadár zenekar játszott nekünk, Koz-
ma Barbiék Hawai hangulatot varázsoltak 
elénk, az óvónők meglepetés kán-kán tán-
ca is nagy sikert aratott, majd DJ Fecó szol-
gáltatta a retró zenét hajnalig. S aki még 
ezek után is bírta, az kipróbálhatta magát 
és hangját a karaoke színpadán. Az este 
fényét emelte, hogy óvodánk csatlakozott 
a Bagdi Bella által meghirdetett „Énekelj 
egy dalt a Földért” mozgalomhoz. Együtt 
köszöntöttük egy dallal a Földünket, azt a 
helyet, ahol élünk s ahol majd reményeink 
szerint egy élhető, tiszta, boldog világban 
nőhetnek fel gyermekeink és az ő gyer-
mekeik is. A meggyújtott mécsesek lángja 
fejezte ki ennek a napnak a legfontosabb 
üzenetét: „…bárhol légy, van remény , 
megfordulhat még ez a világ, /de tenned 
kell, belülről ébredj fel, hogy elérkezzen 
végre egy új világ…”

Andrássy Utcai Óvoda
(Fotó: 12. oldalon)

Köszönjük támogatóinknak:
az óvodába járó gyermekek szüleinek, a nagy-
szülőknek, a Főnix madár zenekarnak, Kozma 
Barbinak és  tánccsoportjának, DJ. Fecónak,  
az Auchannak, a Foltrade Kft .-nek, Gyömrő 
Gyöngyének, a Lekenyerezzük pékségnek, a Pék 
és Segédei Kft .-nek, a Kehely Patikának, Takács 
Györgynek, a Vadvirág sörözőnek,  a Papa Joe 
pizzériának, Varga Marcsinak és Zolinak, az 
Arany János utcai Arzenál közértnek,  az Inci 
Hentesboltnak, az Agrogál Kft .-nek, a Bar-
kácsboltnak, a Marci sörfőzdének, a Tranzit 
vegyesboltnak, a gyömrői Bozóki zöldségesnek, 
a Gyros büfének, az Ildi fodrászatnak, Dósa 
Balázs fodrásznak, a maglódi textilboltnak, 
Marczinkó Beának, a Rakita-Kovács szülőpár-
nak, a Némó gyermekközpontnak, a maglódi 
Családi Pizzaháznak, a kucorgói Sószobának, 
az Ücsörgő sörözőnek, a Szilva fagyizónak,a 
Squash Fallabda pályának,a Földváry-Pay-
or szülőpárnak, a Rábai Miklós Művelődési 
Háznak és dolgozóinak, Lukácsné Vágvölgyi 
Tündének, Szirmák Nikolettnek és párjának, a 
Koválcsik-Környei szülőpárnak, a Szőke-Vas-
kó szülőpárnak, Hochdorfer-Mócsai Sárának, 
Ferenczei Évának és párjának illetve az Ecseri 
Andrássy utcai Óvoda összes dolgozójának se-
gítő közreműködését.

Andrássy Utcai Óvoda

Óvodabál a gyermekekért

Áprilisban a központi elfoglaltság a Laky Ilonka Ál-
talános Iskolában (természetesen a tanítás és tanulás 
mellett) a két témahét volt. Nevezetesen a Digitális 
és a Fenntarthatósági Témahét. A sort a digitális 
projekt nyitotta meg. Ahogyan az iskola facebook 
profi lján is már ismertettem, nagyszerű alkotások 
születtek. Két osztály kirándult a Bűvösvölgybe, ahol 
leforgathatták és megvághatták saját kisfi lmjüket, a 
híradóban érezhették magukat. Az iskolában pedig 
a hatodik osztály egy történelmi témát dolgozhatott 
fel a média szemével. Készíthettek komoly híradást, 
szenzációhajhász tudósítást, írhattak ismeretterjesz-
tő cikket, ugyanezt a témát bulvárosan is elkészítet-
ték, reggeli rádiós műsort szerkesztettek, utcai ese-
ményeket közvetíthettek. A hetedikesek a facebook 
veszélyeire hívták fel a fi gyelmet egy kisfi lmben, 
amelyből az internet etikus és helyes felhasználását 
is megtanulhattuk. A mai nemzedék teljesen termé-
szetes módon használja a különböző infokommuni-
kációs eszközöket, néha már azt hiszem, hogy gene-
tikusan van ez bennük kódolva. A mi felelősségünk 
(X és Y generációnak) az, hogy megfelelő mederben 
tartsuk ezt, illetve az, hogy ezek a gyerekek ne ve-
szítsék el az élőszó és a barátkozás, netán egy-egy 
igazi könyv elolvasásának varázsát.

A Fenntarthatósági Témahéten különböző, elő-
re eltervezett feladatokat oldottak meg a gyerekek 
csoportokban. A hetedikes és nyolcadikos fi úk 
raklapból készítettek asztalt és padot, a diákok egy 
csoportja Gálék kertészetében kapott hasznos taná-

csokat, és a tanácsokon kívül elültethető virágokat, 
amelyek már iskolánkat díszítik. A lányok minden-
féle kidobásra ítélt anyagból öltöztettek fel egy pró-
bababát, megint mások színes gombok, gyöngyök, 
zipzárak segítségével varázsoltak új ruhadarabokat 
a régiekből. Műanyag kupakokból ragasztottak az 
igazán ügyes kezű tanulóink képeket, amik majd 
később az iskola falát fogják díszíteni. Néhányan ke-
rékpárra pattanva térképezték fel Ecser belterületét, 
és megállapították, hogy 99 %-ban tiszták az utcák. 
A bátrabbak közvélemény-kutatásra adták a fejüket, 
saját kitűzőjük volt, és az ecseri polgárokat faggatták 
a környezetvédelem és fenntarthatóság kérdéseiről. 
Az iskola betonkerítését joghurttal összekevert mo-
hával festették ki, felírva rá az iskola szlogenjét: „A 
Laky jó!”. Reméljük, a moha megered, és a szürke 
betonfalon majd zölden virít. Azon kívül, hogy na-
gyon jól érezték magukat a gyerekek, meggyőződé-
sem az is, hogy eljutott a nap üzenete a tudatukig: a 
Földre vigyáznunk kell, mert az utánunk jövő nem-
zedékek is emberhez méltó körülmények között 
szeretnének ezen a bolygón élni, illetve az is, hogy 
együttműködéssel, összefogással minden megvaló-
sítható, megoldható.

Végül a beiratkozásról néhány szó: iskolánkba a 
jövő tanévre 40 gyermeket írattak be a szülei. Ez azt 
jelenti, hogy a 2017/18-as iskolai évben két osztályt 
indíthatunk. Már el is kezdődtek az iskolai életre fel-
készítő foglalkozások.                            
                                                                    Kiss Katalin

Témahetek és beiratkozás

Felirat moha és joghurtkeverékből. 
Reméljük, a moha megered, és a fel-
irat szépen zöldell majd a szürke be-
tonfalon, hirdetve az iskola szlogen-
jét: A Laky jó!

Cserfa_2017_május_03.indd   5 2017. 05. 08.   15:47:24



6 Cserfal 2017. május 12. Szabadidő

Az ecserieknek nincs arra lehetősége, 
hogy saját településükön menjenek el a 
moziba s nézhessenek meg egy jó fi lmet. 

A Rábai Miklós Művelődési és Közössé-
gi Ház ezen a hiányon igyekezett enyhíte-
ni, amikor március 11-én moziprogramot 
szervezett falai közé szinte minden kor-
osztály és érdeklődő számára. Számukra 
tehát helybe jött a mozi, s a nap folyamán 
öt fi lm közül választhatta ki mindenki a 
számára legérdekesebbet. 

Elsőként az ’Állati csetepata’ című orosz 
családi animációs fi lm került vetítésre, 
mely egy varázslatos messzi vidéken ját-
szódik: itt éldegél békésen egy bárány-
csapat, akiknek azonban egy napon meg-
zavarja békés mindennapjait egy csapat 
farkas, akik a környékükön vernek tábort. 
Szürke, a fi atal farkas hamarosan megta-
pasztalja, milyen nehéz is báránybőrben 
élni, miután báránnyá változik. Délben a 
’Sohavégetnemérős’ zenés játékfi lm kö-
vetkezett, amit a népszerű zenei formá-
ció, a Wellhello slágerei inspiráltak. A hat 
történet a mai huszonévesek életérzését, 
gondolkodását, problémáit, párkapcso-
latait ábrázolja. S hogy mennyire hiteles 
alkotás, mi sem bizonyítja jobban, mint-

hogy szinte minden alkotója a még har-
mincon inneni korosztályt képviseli. A 
délutáni két, négy és hat órai kezdetű elő-
adáson a ’Kong: Koponya-sziget’ vonzotta 
be a nézőket. Az akciófi lm cselekménye a 
műfajnak megfelelő izgalmakat ígért: a 
Csendes-óceán egy távoli, feltérképezet-
len szigetére különös expedíció érkezik. 
Kutatók, természettudósok, üzletemberek 
és katonák is vannak köztük, de mindany-
nyian a sziget belsejét szeretnék jobban 
megismerni. Az erdő ősi, háborítatlan 
Paradicsomnak látszik. Ám a látszat csal. 
A sűrűben egyre mélyebbre jutók nem 
tudják, hogy átléptek egy határt és már a 
legendás Kong területén járnak. Az este 
nyolc órai fi lm pedig Logannal, a farkas-
sal ismertette meg nézőit, aki az egyik 
legerősebb mutáns. Szelidíthetetlen, el-
pusztíthatatlan, kiismerhetetlen. És szeret 
szivarozni. Egy titkos katonai fegyver-
kísérlet alakította annál is keményebbé, 
mint amivé a génjei tették. 

S mindezek az élmények és kalandok 
a MozgóMozi Kft . munkatársai, Hajzler 
László és Gál Sándor segítségével keltek 
életre a fi lmvásznon. Mint elmondták, 
munkájukat az határozta meg, hogy ha-

zánkban az elmúlt húsz évben radikálisan 
lecsökkent a mozik száma. Ez nemcsak a 
fővárosra, hanem a vidékre is jellemző. 
Ennek következtében jelentősen leszű-
kültek az emberek kikapcsolódási, szóra-
kozási lehetőségei is. Így az ő céljuk, hogy 
a helyi lakosok kényelmét szolgálják a le-
hető legfejlettebb technológia felhaszná-
lásával, aminek segítségével a nagyvárosi 
mozikomplexumokkal egy időben vigyék 
házhoz a legfrissebb és legújabb fi lmeket. 
Így bemutatómozijuk az országos premi-
erfi lmeket vetíti, akár 3D-ben is, hogy 
senki ne maradhasson le egy-egy új él-
ményről. Szolgáltatásukat általában olyan 
települések, kisvárosok rendelik meg, 
ahol már nincs mozi. Rugalmasságukra 
pedig jellemző, hogy nemcsak hétvégén, 
de hétközben is rendelkezésre állnak. 
Részt tudnak venni iskoláknak, óvodák-
nak szervezett vetítéseken is, sőt ha vala-
mely ügyfélnek van előzetes elképzelése, 
a lehetőségek szerint igyekeznek annak is 
eleget tenni. A közel három éve működő 
vállalkozás tapasztalatai pedig azt mutat-
ják, hogy szolgáltatásukra jelentős igény 
van, amit az ecseri mozielőadások szép-
számú látogatottsága is hűen igazol.

Szupermozi a művelődési házban

 - 
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Nagysikerű Locsolóbál színhelye volt áp-
rilis 29-én éjszaka a Rábai Miklós Művelő-
dési Ház nagyterme. 

Mint Kun Attila, az intézmény megbí-
zott igazgatója elmondta, az idei Farsangi 
bál olyan jól sikerült, hogy ez adta az ötle-
tet az újabb táncos est megszervezéséhez. 
S a nagy érdeklődést mi sem bizonyítja 
jobban, mint hogy a Farsangi bál 140 fős 
látogatottsága mellett a Locsolóbálon már 
a kora esti órákban 100 főre rúgott a szó-
rakozni vágyók száma. Maga a bál elneve-
zése abból származik, hogy egy Húsvéthoz 
közeli időpontban nyílt rá lehetőség. A 
szervezők tapasztalata pedig azt mutatja, 
hogy egy-egy rendezvény akkor tarthat 
elsősorban nagy érdek-
lődésre számot, ha azt 
helyiek szervezik, s ők 
is hívják meg a vendé-
geket. Ecseren eddig 
főként az őszi progra-
mok, így elsősorban az 
Erzsébet-Katalin napok 
körüli, a sportegyesület 
által szervezett bálnak 
volt nagy hagyomá-
nya – a tavaszi táncos 
rendezvények viszont 
nemigen rendelkeztek 
ilyen tradícióval. Ezért 
a mostani első Locsoló-
bált a vendéglátók sze-
retnék, ha jövőre újabb 
követné. Így aztán az 
évek során egy újabb 
hagyomány jöhetne lét-
re, amire az igen nagy 
érdeklődés jó alapot szolgáltat. Az sem 
elhanyagolható szempont azonban, hogy a 
belépés nincs semmilyen korhatárhoz köt-
ve. Így már most először is együtt ropták az 
idősebb korosztály képviselői a fi atalabb, 
épp hogy 18 évesekkel. S a talpalávaló is 
ehhez igazodott, a különféle zenei stílusok 
és műfajok széles skáláját megszólaltatva, 
hogy mindenki megtalálhassa a kedvére 
való muzsikát. 

A bál szervezési munkálatait két ifj ú 
ecseri hölgy, Doma Renáta és Gébele Mó-
nika vállalta magára, a plakátokról pe-
dig Szatmári Zsuzsa gondoskodott. Reni 
’civilben’ asszisztens egy helyi illetőségű 
műanyaggyártó cégnél, Móninak pedig 
vegyeskereskedése van a vasútállomásnál. 
Azonban a nem kis leterheltséget jelen-
tő mindennapi munkájuk mellett még-

is akartak s így tudtak is időt szorítani a 
bálszervezésre. Miután a művelődési ház 
igazgatójával közösen megállapodtak az 
időpontban, plakáton és a helyi újságban 
is meghirdették azt.  De a leghatékonyabb-
nak talán mégis a személyes baráti beszél-
getések bizonyultak. Ekkor már látni lehe-
tett, hogy igen nagy az érdeklődés. A zenét 
szolgáltató ’Happy Five’ nevű együttes 
Monori-erdőről érkezett. A zenekar nem 
ismeretlen az ecseriek számára, hiszen 
sokszor játszottak a helyi sörözőben is és 
a Farsangi bálon is ők adták a zenei alá-
festést a jó hangulathoz. Aki pedig meg-
szomjazott a táncparketten, az a ’Ciklon’ 
néven ismert helyi vállalkozó – Jámbor 

László – által biztosított széles italkínálat-
ból választhatott a büfében. A házigazda 
és a szervező hölgyek pedig máris újabb 
bálozási lehetőségeken gondolkodnak 
az őszi időszakra. Mint mondták, ennek 
megvan minden alapja, mert a helyiek ré-
széről igen nagy az igény rá. S talán még 
az is lehetséges, hogy a Szilvesztert is egy 
helyi bálban tölthetik majd az ecseriek. 

A Locsolóbál táncoló párjai között köny-
nyen felismerhette a szemlélődő Gál Zsolt 
polgármestert és feleségét is. S noha a pol-
gármester nem tartja magát kifejezetten 
táncos alkatnak, amennyire lehetőségei 
engedik szívesen megy minden bálra s jól 
érzi magát. Ez annál is inkább így van, mi-
vel a többi bálozó jórész gyerekkori isme-
rőse, iskolatársa. Így ilyenkor lehetőségük 
van a kötetlen, baráti hangulatú beszélge-

tésre. A nagy érdeklődés és a jó hangulat 
miatt pedig igen jó kezdeményezésnek tar-
totta a Locsolóbált, ami kívánatos lenne, 
ha hagyománnyá válna, mert szükséges 
a kulturált szórakozási lehetőség. S amint 
máskor is szokták, nejével úgy tervezték ez 
alkalommal is, hogy hajnalig maradnak. 

Az egykori népitáncos Dékány Tibor 
ismerősöktől értesült a Locsolóbálról. S 
mint valamennyi hasonló rendezvény, 
így ez sem múlhatott el a jelenléte nélkül. 
Mint elmondta, a Farsangi bálon is részt 
vett, s ez az első Locsolóbál is igen jóhan-
gúlatúra sikerült. Így jó lenne, ha ezután is 
lenne lehetőség megrendezni. 

Veszelovszky József vállalkozó is a fele-
ségével együtt érkezett, 
s számukra is szinte 
hagyomány, hogy va-
lamennyi helyi bálba 
elmenjenek. De nem-
csak a bál, hanem a 
társaság miatt is sze-
retnek ide járni. Jó a 
zene, a hangulat csalá-
dias, ami mind nagyon 
fontos. Mindig úgy 
tervezik, hogy egészen 
a program végéig ma-
radnak, hiszen másnap 
egy kicsit tovább alhat-
nak, izomlázzal pedig 
nem kell számolniuk, 
hiszen rendszeres báli 
edzésben vannak. 

Gébele Pálné Éva 
és Harányi Zsolt igen 
nagy bálozók, hiszen 

harminc éve mindegyiken ott vannak. 
Még a régi művelődési házba is jártak, s 
véleményük szerint az idők folyamán jó 
irányba változott a hangulat. Mint mond-
ták, most jóval pörgősebb, ami részben a 
zenének, részben pedig a közönségnek kö-
szönhető, aminek túlnyomó része fi atal. S 
aki Évát és Józsefet táncolni látta, joggal hi-
hette, hogy házaspár, hiszen lépéseik olyan 
összehangoltak voltak. Pedig nem így van, 
hanem egy immár ötven éves baráti társa-
sággal érkeztek, aminek minden tagja na-
gyon jó táncos. Tizennégy éves korukban 
kezdtek együtt táncolni, az akkori Dózsa 
Művelődési Házban a XVII. kerületben. S 
noha másnap reggel buszos kirándulásra 
indultak Balatonfőkajárra, mégis a bál a 
legfontosabb, s addig maradnak, amíg csak 
jól érzik magukat. (További képek 12. old.)

Hajnali négyig báloztak az ecseriek
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Rendhagyó torna színhelye volt március 21-
én, a tavasz első napján a Rábai Miklós Mű-
velődési és Közösségi Ház, ahol édesanyák 
kisbabáikkal együtt gyülekeztek az első be-
mutató Kangatraining órára. 

Olvasóink között bizonyára sokan még 
nem hallottak arról, hogy mi is az a Kangat-
raining. Nos, a most már Ecseren is elérhető 
mozgásprogram a szülés utáni kismamák szá-
mára készült. Olyan testedzési program, mely 
megdolgoztatja a szív- és érrendszert, fejleszti 
az állóképességet, a rugalmasságot, növeli az 
izomtömeget, az erőt. Kiemelt fi gyelmet kap 
továbbá a terhesség és szülés során erőtelje-
sen igénybe vett gát- és hasizomzat regenerá-
ciója. S hogy a testedzésen kívül milyen to-
vábbi előnyökkel jár még ez a mozgásforma, 
mi sem bizonyítja jobban, mint hogy Európa 
ma már vezető edzési programja érkezett el 
hozzánk. 

Az ecseri program vezetője Maldrik Zsolt-
né Brigitta, aki maga is egy gyönyörű, 16 hó-
napos kislány édesanyja. Érdeklődésünkre 
elmondta, hogy a Rábai Miklós Művelődési 
Házba a Maglódon rendelő gyermekházi-
orvosukon, valamint az itt élő unokatestvé-
reken keresztül jutott el, hiszen e területnek 
még nem volt gazdája a Kangatraining-en. 
Ecserre előre kidolgozott programmal érke-
zett, aminek kifejezetten a szülés utáni rege-
neráció a célja. A kezdő Kangatrainingezni 
vágyók először egy nyolc alkalmas kezdő 
kurzuson vehetnek részt, amit majd a hala-
dó követhet. A kurzusokba a becsatlakozási 
lehetőség folyamatos, és az első alkalom min-
denki számára ingyenes.  Fontos tudni, hogy 

könnyű gyakorlatokkal kezdenek, s fokozato-
san haladnak a nehezebbek felé. Ezen kívül 
fi gyelembe veszi az anyukák esetleges egyéni 
problémáit is, mint pl. a hasizom szülés utáni 
regenerációját. Jelenleg az órákon kedden-
ként 10:00-tól lehet részt venni a Rábaiban. 

Az első foglalkozás egyik baba-mama pá-
rosa a 6 hónapos Otília és édesanyja, Gräff  
Adrienn. Mint az anyuka elmondta, szeretné-
nek egy kicsit otthonról kimozdulni és mo-
zogni, hiszen a takarítás nem igazán alkalmas 
mozgásforma a szülés utáni testi regeneráló-
dásra. Egy kis súlyfölösleg is van még mindig, 
noha egy részét már sikerült ledolgozni, de 
még van hová fejlődni. Ezt a problémát annál 
is inkább nehéz helyesen kezelni, mert a kicsi 
még anyatejet eszik, így a megfelelő vitamin-

bevitel szükségessége miatt a fogyókúrát még 
nem lehet bevezetni. Marad tehát a testmoz-
gás, amit közösségben biztosan könnyebb 
lesz végezni, hiszen a többiek is hasonló prob-
lémákkal küzdenek s így segítenek majd egy-
másnak. Hosszú Brigitta és két éves kislánya, 
Boglárka is hasonló problémákkal érkezett a 
foglalkozásra. Mint az édesanya elmondta, a 
még meglévő súlyfölöslege ugyan mozog, a 
végső cél elérése azonban nem megy egyedül. 
Sőt, a torna sem igazán sikeres magányosan, 
a társakkal együtt biztosan nagyobb erőt kap 
majd hozzá. S ekkor már ki lehet majd azt 
egészíteni diétával is, ami egyelőre még csak 
az erőgyűjtés stádiumában van. A közösség, a 
társakkal való tapasztalatcsere viszont lendü-
letet adhat majd e téren is.

Kangatraining kisbabáknak, kismamáknak

Programok. A Rábai Miklós Művelődési és Közösségi Ház, Könyv-
tárban rendezett programok: 2017. május 19-én (pénteken) 18 órai kezdet-
tel White Country Video Partyt tart a Varázs Lovas SE. Az estre a belépés 
díjtalan. Az egyesület május 28-án, vasárnap pedig a III. Lovas Napot ren-
dezi meg.
2017. május 31-én, szerdán délelőtt Nyulász Péter látogat újra a művelődési 
házba, majd délután 17 órai kezdettel az Irodalmi Körösök Farkas László írót 
hívták vendégül. A találkozóra május 26-áig regisztrálni szükséges, amelyet 
minden kedves érdeklődő megtehet a Rábai Miklós Művelődési Házban!
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Október ESEMÉNY HELYSZÍN SZERVEZŐ
02. Idősek napi rendezvény Művelődési Ház Polg. Hiv. – Művelődési Ház
04. Állatok világnapja Cserfa Kuckó Óvoda Cserfa Kuckó Óvoda
05. Kirándulás Cserfa Kuckó Óvoda
06. Társasjáték klub Művelődési Ház Száz Kéz Egyesület
12. Kézműves foglalkozás Művelődési Ház: Teleház EKSZE
13. Szüreti bál Laky Ilonka Általános Iskola Laky Ilonka Általános Iskola
14. Családi nap Cserfa Kuckó Óvoda Cserfa Kuckó Óvoda
14. Évzáró Horgászverseny Horgásztó Rákosmezeje Horgászegyesület
14-16. Véradás Művelődési Ház Művelődési Ház
23. Nemzeti Ünnep Művelődési Ház Laky Ilonka Általános Iskola
28. Vecser Kupa Művelődési Ház Ecser Kulturális és Sport Egye-

sület, Varázs Lovas Egyesület, 
Vecsési SE

28. TökJó Nap Művelődési Ház Zöldkoszorú Hagyományőrző 
Kör, Művelődési Ház

November ESEMÉNY HELYSZÍN SZERVEZŐ
01. Temetői áhitat Temető Egyházközség/ Szlovák Ök
10. Márton napi felvonulás Ecser Cserfa Kuckó Óvoda
10. Társasjáték klub Művelődési Ház Száz Kéz Egyesület
11. Tök jó Márton nap Művelődési ház Zöldkoszorú Hagyományőrző 

Kör, Művelődési Ház
18. Kézműves foglalkozás Művelődési Ház: Teleház EKSZE
24. Adventi koszorúkészítés és mézeskalács sütés Művelődési ház Művelődési ház
25. Erzsébet-Katalin bál Művelődési ház Nyugdíjas klub
26. Környezetvédelmi Nap Horgásztó Rákosmezeje Horgászegyesület

December ESEMÉNY HELYSZÍN SZERVEZŐ
02. Sportbál Művelődési ház ESE
03. Polgárőr Mikulás Ecser Polgárőr Egyesület
05. Mikulás Cserfa Kuckó Óvoda Cserfa Kuckó Óvoda
06. Kézműves foglalkozás Cserfa Kuckó Óvoda Cserfa Kuckó Óvoda
14. Karácsonyi ünnepség Cserfa Kuckó Óvoda Cserfa Kuckó Óvoda
16. Mindenki karácsonya Művelődési ház Művelődési ház
18. Idősek karácsonya Művelődési ház Önkormányzat
24. Pásztorjáték és „éjféli mise” Templom Egyházközség
31. Év végi hálaadás Templom Egyházközség

Szeptember ESEMÉNY HELYSZÍN SZERVEZŐ
15. Társasjáték klub Művelődési Ház Száz Kéz Egyesület
16. Sportnap + Játék Világnapja Sportpálya ESE és Művelődési Ház
17. Környezetvédelmi Nap Horgásztó Rákosmezeje Horgászegyesület
23. Férfi nap Művelődési Ház Nyugdíjas Klub
24. Jármai József Emlékverseny Horgásztó Rákosmezeje Horgászegyesület
28. Mesemondó verseny Művelődési Ház Laky Ilonka Általános Iskola
29. Mihály napi vásár Cserfa Kuckó Óvoda Cserfa Kuckó Óvoda
18-19. Autómentes nap Művelődési Ház
30. Hagyományőrző Szlovák nap Művelődési Ház Zöldkoszorú HK, ESZÖ

Ecseri eseménynaptár – 2017 szeptember – december
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11Cserfa      2017. május 12.l

A Cserfa következő, 2017. 06. 
száma június 12-én jelenik meg. 
Nyomdába adás: június 6., 16 óra.  
Lapzárta: május 29.

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.

Önzetlenség: Nem keresi a maga javát. „Senki 
se keresse csak a maga javát, hanem a másét is” 
(Fil. 2, 4.) Aki képtelen szeretni önmagát, ne-
hézségbe ütközik mások szeretésében. Nincs 
szörnyűbb, mint aki önmagához is fösvény 
(Sir. 14,5-6) Az igazi szeretet többre képes, 
mint az igazságosság és ingyenesen túlárad-
ni, viszonzást sem várva. (Lk. 6, 35.) Képes 
elmenni a legnagyobb szeretetig, életét adja 
barátaiért. (Jn. 15, 13) 

Az evangélium arra szólít, hogy vegyük ész-
re a saját szemünkben a gerendát. Ne tápláljuk 
a haragot „Ne engedd, hogy legyőzzön a rossz.” 
(Rom. 12, 21.) Más megérezni a feltámadt ag-
ressziót, ha ellenféllel találkozunk és más dolog 
hagyni, hogy az irányítson. „Ha elfog bennete-
ket az indulat, ne vétkezzetek, a nap ne nyu-
godjék el a haragotok fölött” (Ef. 4, 26.) Ezért 
nem szabad soha a családban békekötés nélkül 
befejezni a napot. Elég egy apró gesztus, egy 
kis kedvesség, visszatér a harmónia. 

Megbocsájtás: A rossz számontartása. El-
lentéte a megbocsátásnak. Keressük inkább a 
mentséget. „Atyám, bocsáss meg nekik, mert 
nem tudják mit cselekszenek” Jézus szava a 
kereszten. Ennek ellentéte, ha egyre több rossz 
szándékot tételezünk fel, így a harag egyre nő 
és átjárja a teljes gondolatvilágunkat. Ez azzal 
a veszéllyel jár, hogy kegyetlenekké válunk. 

Ha megbántottak vagy becsaptak, a meg-
bocsátás lehetséges és kívánatos, de senki se 
mondja, hogy könnyű. Az igazság az, hogy a 
családi közösséget sem megőrizni, sem töké-
letesíteni nem lehet másként, csak önmegta-
gadásra, türelemre, elnézésre, egyetértésre és 
kiengesztelésre való törekvéssel. Aki azt állítja, 
hogy mindezt kegyelem nélkül, hosszú időn 
keresztül lehetséges gyakorolni, az önző, hisz 

csak a maga számára kéri a kiengesztelődést.   
Önmagunknak kell megbocsátani, felismer-

jük a magunk gyöngeségét és hibáinkat. Ha-
mis megkönnyebbülés, ha mások hibáztatása 
mögé bújunk. Ha magunknak meg tudunk 
bocsátani, akkor a másiknak is sikerül. Ennek 
feltétele, hogy megtapasztaljuk, hogy nekem 
is megbocsátott az Isten. Ingyenesen válunk 
igazzá és nem a magunk érdeméből.

Ha elfogadjuk, hogy Isten feltétel nélkül 
szeret, hogy az Atya szeretete nem megvásá-
rolható és nem megfi zethető. Ekkor tudunk 
másoknak is megbocsátani, még akkor is, ha 
vétettek ellenünk. Ha nem így gondolkodunk, 
akkor a család élete csak gyötrődés lesz.

Együtt örvendezni másokkal: Urunk külö-
nösen értékeli, ha valaki örül a másik boldog-
ságának. Ha nem ápoljuk magunkban a képes-
séget, hogy örüljünk a másik javainak, hanem 
mindenekelőtt csak a saját szükségleteinkre 
koncentrálunk, arra kárhoztatjuk magunkat, 
hogy igen kevés örömben lesz részünk. Ha va-
laki valami jót tesz, akkor azt együtt kell meg-
ünnepelni. 

Egyházközségünkben nagy ünnep az első-
áldozás. Némely szülő, bár gyermekét hittanra 
beíratta, de sajnos a szentáldozásban nem ré-
szesülhet. Eddig ennek feltétele: iskolai hittan 
oktatáson és a vasárnapi szentmiséken való 
részvétel. Pedig a MENNYI ATYA azért adta 
nekik eme csodálatos ajándékot, a gyerme-
küket, hogy elvezessék ahhoz, AKITŐL AZ 
AJÁNDÉKOT KAPTÁK.  
Hálás köszönet ama szülőknek, akik fontos-
nak találták, hogy gyermekük Jézussal talál-
kozzon. Örvendjünk velük együtt.

Barotai Endre 
plébános

Amit a szeretetről tudni kell (IV) 
– Ferenc pápa gondolatai nyomában
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eldugott

József Attila születésnapja április 
11. alkalmából, mely egyben a 
Költészet Napja is, új bútor-
darabbal gazdagodott a Rábai 
Miklós Művelődési Ház előte-
re. Ez az újdonság pedig nem 
más, mint egy üveg tárolóvitrin. 
Különlegességét az adja, hogy 
irodalmunk nagyszerű költőinek 
és íróinak alkotásaiból, egykori 
híres irodalmi kiadványokból 
tekinthetünk meg benne egy-egy 
kivételes eredeti vagy másolati 
példányt. Így olyan ritka gyöngy-
szemek szemlélőivé válhatunk 
egy szempillantás alatt, mint 
Arany János Kapcsos könyve, 
Radnóti Miklós Bori notesze vagy 
Madách Az ember tragédiájának 
kézirata. A kiállított dokumen-
tumok több darabja Kun Attila 
kultúrház igazgató magángyűjte-
ményéből származik. 
Az Arany János Év alkalmából 
pedig hamarosan költőóriásunk 
lesz a vitrin főszereplője.

Jótékonysági bál az Andrássy Utcai Óvodáért. Felléptek 
Kozma Barbara hastáncos hölgyei is, nagy sikerrel

A Locsolóbál szervezői: Gébele Mónika és Doma Renáta Vidám pillanat a Locsolóbálról 1.

Vidám pillanat a Locsolóbálról 2.
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