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Nagyközségünk minden lakójának 
áldott, békés karácsonyt és eredményekben 
gazdag új évet kívánunk! 

Ecser Nagyközség Önkormányzata, intézményei, Szlovák Önkormányzata,
civil szervezetei, az egyházközségek és a Cserfa szerkesztősége
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Vinšujeme Vám požehnané Vianoce a šťastlivý Nový rok!
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Képviselő-testületi ülés – november 15.
Ecser Nagyközségi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete 2017. november 15-én 
tartotta meg soros ülését, melyen meg-
hívottként részt vett Kun Attila megbí-
zott művelődésiház-igazgató. 

A testület elfogadta a Rákos Meze-
je Horgászegyesület, valamint a Rábai 
Miklós Művelődési és Közösségi Ház, 
Könyvtár 2017. évi tevékenységéről, 
továbbá az önkormányzat 2017. III. ne-
gyedévről szóló pénzügyi tájékoztató-
ját. A művelődési ház rendezvényeinek 
lebonyolításához a költségvetés terhére 
póttámogatást szavaztak meg a képvi-
selők. Egyidejűleg arról is döntés szü-
letett, hogy a művelődési ház igazgatói 
posztjának betöltésére pályázatot ír ki az 
önkormányzat. A testület 2018. évi bel-
ső ellenőrzési célfaladatként határozta 
meg az Ecseri Önkormányzati Konyha 
szabályzatainak ellenőrzését. Elfogadta 
továbbá a konyha működéséről és te-
vékenységének átalakításáról szóló be-
számolót, s abban állapodtak meg, hogy 
az intézményvezetői állásra pályázatot 
fognak kiírni, mert a jelenlegi megbízás 
lejár. 

A képviselők hozzájárultak, hogy a 
ProForm Kft . az előterjesztés szerint sa-
ját költségén megépítsen a csapadékvíz 

elvezetésére egy ún. vízgyűjtő aknát. A 
bölcsődei ellátás megoldásával kapcso-
latban pedig megbízták a polgármestert, 
hogy egy mini bölcsőde építésére kérjen 
be tervezői ajánlatokat. Határozat szü-
letett a polgármesteri hivatal személyi 
állományának egy álláshellyel történő 
bővítéséről, valamint arról, hogy a to-

vábbi álláshely bőví-
tését az ASP program 
bővítésének további 
tapasztalatai alapján 
fogják majd tárgyalni. 
A képviselők egyúttal 
megbízták Gál Zsolt 
polgármestert, hogy a 
főépítésszel egyeztetett 
véleményt a Budapest 
Főváros Településszer-
kezeti Tervvel kapcso-
latban írásban közölje. 
Egyúttal tudomásul 
vették az Üllő Város 
Települési Arculati 
Kézikönyet is. 

A képviselő-testület 
közbeszerzési eljárást 
indít a „Polgármes-
teri Hivatal bővítésé-
re, felújítására”. Ezzel 
kapcsolatban olyan 
megbízást adott a pol-
gármesternek, hogy a 
kiírásra kerülő pályá-

zatban az időközben már megvalósult 
nyílászárócsere, födém- és homlok-
zatszigetelési munkálatokat a kiviteli 
tervekben módosítsa. Egyidejűleg arra 
is felhatalmazást adott a polgármester-
nek, hogy Szabó Krisztián közbeszerzési 
szakértővel a megbízási szerződést kös-
se meg. Hasonló felhatalmazást kapott 
Gál Zsolt az Arany János utca út- és csa-
padékvíz elvezetésére vonatkozó köz-
beszerzési pályázat kiírására és a Szabó 
Krisztián közbeszerzési szakértővel tör-
ténő megbízási szerződés megkötésére 
is. A Szent Imre utca felső szakaszának 
útépítésére vonatkozóan szintén meg-
bízták a polgármestert, hogy a kiírandó 
pályázat előkészítésével kapcsolatban 
szintén kössön megbízási szerződést 
Szabó Krisztiánnal. A „Szilárd útbur-
kolat kialakítása Ecser Kálvária és Belső 
Kálvária lakóterületen” közbeszerzési 
eljárást megindító felhívás közzétételére 
vonatkozóan szintén a polgármester ka-
pott felhatalmazást a képviselőktől. 

Felkérték továbbá a településvezetőt 
arra is, hogy a megadott feltételekkel a 
várossá nyilvánítási pályázatot ismétel-
ten nyújtsa be, melynek elkészítésével 
bízza meg a várossányilvánítás.hu Szak-
mai Munkaközösséget és képviselőjük-
kel, Dr. Habil Trócsányi Andrással a 
szerződést írja alá. 

A testület végezetül elfogadta Gál 
Zsolt polgármester beszámolóját.

Szilágyi Károly alpolgármester, Gál Zsolt polgármester és Barta Zoltán jegyző a 
képviselő-testület novemberi ülésén
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Örüljünk együtt a falu sikereinek!
Ismét eltelt egy év. Mindig úgy érezzük, 
hogy az idei év nehezebb volt, mint a tavalyi. 
A feladatokhoz, megoldandó kérdésekhez 
mindig pozitívan kell hozzáállnunk, hogy 
eredményesek lehessünk. 

A település életében nagyon sok minden 
történt ebben az évben is. Egyszerre tudtunk 
felújítani négy intézményt (mégha a kivite-
lezés döcögősen is zajlott, azért a 100%-os 
támogatásból felújított épületeket mi fogjuk 
használni), járdát, parkolót, buszvárókat 
építettünk, több olyan beruházás előkészí-
tése, terveztetése, engedélyeztetése, közbe-
szerzési eljárások előkészítése is lezajlott 
az idén, amelyek a település életében nagy 
jelentőséggel bírnak. Ezek kivitelezése 2018-
ban várható. Utakat építünk és újítunk fel, 
az Arany János utcában évtizedek óta elha-
nyagolt állandó csőtörések miatt sok bosz-
szúságot okozó vízvezetéket kicseréltetünk, 
tűzcsapokat telepíttetünk. Sajnos voltak és 
minden beruházásnál vannak kellemetlen-

ségek, ezért utólag is mindenkitől elnézést 
kérek. Sajnos a kivitelező cég nem tudta 
tartani az előre vállalt határidőket, ezért a 
beruházás befejezése átcsúszik a következő 
évre, de az ideiglenes helyreállítást még idén 
kell elvégeznie a kivitelezőnek. Mindezen 
beruházások a település élhetőbbé tételéért 
szükségesek. Másik számomra és remélem 
lakosaink számára is fontos terület a civil 
szervezetek működése. Egyre aktívabbak a 
szervezetek, egyre szorosabb együttműkö-
désben vannak az Önkormányzattal. Fo-
lyamatosan bővül az általuk megszervezett 
rendezvények száma, remélem, ezáltal min-
denki megtalálja a neki tetsző szórakozási 
lehetőséget. 

Hosszas egyeztetés után újra átvettük 
a MÁV állomás épületének üzemelteté-
sét, még vannak megoldatlan kérdések, de 
ezekre is remélhetőleg találunk megoldást. 
Az AUCHAN áruház vezetőjével történő 
egyeztetés után ismét elindították az ingye-

nes járatukat. 
Örüljünk együtt 

a falu sikereinek! 
Ilyenkor inkább a 
jókedv, a szeretet 
hassa át a minden-
napjainkat. Most 
a karácsony köze-
ledtével feledjük a 
gondokat, és a pi-
henésre, a családra 
koncentráljunk! 
Töltsünk minél több időt szeretteinkkel, és 
próbáljuk a mindennapok gondjait félreten-
ni.

Kívánok Ecser minden lakosának sze-
retetteljes karácsonyi ünnepeket, eredmé-
nyekben gazdag új évet, kívánom, hogy az 
elkövetkezendő 2018-as évben is a szeretet, 
az összefogás, az együttgondolkodás jelle-
mezze mindennapjainkat.

Gál Zsolt polgármester

Részmunkaidős gépkocsivezető/étel-
kiszállító munkakörbe keres mun-
katársat az ecseri önkormányzat heti 
húsz órai elfoglaltságra. Részletek a 
www.ecser.hu honlapon.

Gépkocsivezető kerestetik

Dicséret Ecsernek
Létrejött az a szerződés, amelyet a MÁV 
Zrt. és az Ecser Nagyközségi Önkor-
mányzat kötött a vasúti megállóhely egyes 
üzemeltetési feladatainak elvégzésére. A 
megállapodás szerint az utasforgalommal 
érintett területeket az Önkormányzat tart-
ja majd karban. Ezekért a tevékenysége-
kért a MÁV díjat fi zet.

A váróterem nyitásáról, zárásáról és ta-
karításáról is az Önkormányzat gondos-
kodik. A váróterem reggel 5 órától este hat 
óráig lesz nyitva.

Korábban is létezett hasonló kontraktus 
a vasúttal, azonban egy alkalommal azt a 
MÁV nem hosszabbította meg. Ezután a 
MÁV alvállalkozóinak lett volna feladata 
a karbantartás, amit elég ritkán végeztek. 
A váróterem is zárva maradt. A legutóbbi 

rendkívül hideg télen sem tudtak az uta-
sok az időjárás viszontagságai elől me-
nedéket találni, pedig saját számításaink 
szerint a hideg téli időszakban hét alka-
lommal omlott össze ennek a vasútvonal-
nak a közlekedése, legtöbbször felsőveze-
ték-szakadás miatt.

Egy vasúti megállóhely olyan pont, ame-
lyet elsőként pillant meg a településünkre 
utazó. Ez az a hely, ahol Ecser lakosainak 
többsége napi rendszerességgel megfor-
dul, mikor a fővárosba ingázik munkahe-
lyére, iskolájába. Az ecseri polgárok érde-
kében vállalta a település önkormányzata, 
hogy saját kézbe veszi az üzemeltetést, 
mint önként vállalt feladatot, hiszen az 
emberek elégedetlenek voltak a korábbi 
helyzettel.

Jó kezekbe kerül a vasútállomás

Élelmiszert osztott az önkormányzat a 
rászorulóknak 2017. november 17-én. A 
Polgármesteri Hivatal dolgozói állították 
össze a pakkokat, amelyek darabonként 
18,5 kg tartós élelmiszert tartalmaztak. 
Főleg liszt, kristálycukor, rizs, bab, borsó, 
lencse, olaj, keksz, tésztaféle volt az ado-
mányban. Összesen 120 csomag készült 
el, így 2220 kg élelmiszer került szétosz-
tásra. A költségeket az Ecser Nagyközségi 
Önkormányzat fedezte.

Élelmiszercsomagokat 
osztott az önkormányzat

A Régió című újság novemberi számában ecse-
rieket érdeklő cikkeket is olvashat. Az újság 11. 
oldalán a Tökfesztiválról tudósítanak. Ugyanitt 
több ecseri rendezvény programajánlója talál-
ható. A lap 5. oldalán pozitívan említi Ecsert, 
ahol fejlődést tapasztaltak a kulturális progra-
mok terén. Ez köszönhető a felújított kulturális 
intézménynek is – írja a szerző.

Álláshirdetésekben sem szűkölködik az új-
ság. Aki munkát keres, érdemes átböngésznie 
a lehetőségeket. Újdonság, hogy a repülőtéren 
hamarosan nyíló négycsillagos hotel is elkezd-
te a munkaerő-toborzást. A lapot a neten is 
olvashatják a http://regiolapok.hu//dynamic/
regio_gyomro_tapioszecso/2017_11.pdf
oldalon.

Dartsverseny a vecsésiekkel
Évek óta hagyományosan rendez közös 
dartsversenyt Ecser és Vecsés. Az Ecseri 
Kulturális és Sport Egyesület és a Vecsési 
Sport Egyesület november 18-ára, 
szombatra a Rábai Miklós Művelő-
dési Házba hirdette meg következő 
versengését. A mostani verseny a 
western jegyében zajlott. Ehhez 
remek partnerre találtak a helyi 
Varázs Lovas Sport Egyesületben, 
akik mindennapjaikban nemcsak 
lovagolnak, hanem kiváló művelői 
a vonaltáncnak is. Így hát semmi 
sem hiányzott ahhoz, hogy a részt-
vevők a darts mellett rodeó bikán 

lovagoljanak, tanuljanak táncolni. A nyi-
lak dobálását és a célbatalálást sem min-
dig a megszokott módon kellett végezni.

A verseny győztesei, díjazottjai
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Nagy sikerek a megyei versenyeken

December ESEMÉNY HELYSZÍN SZERVEZŐ

12. Luca napi vásár Művelődési Ház Művelődési Ház
14. Karácsonyi ünnepség Cserfa Kuckó Óvoda Cserfa Kuckó Óvoda
16. Mindenki karácsonya Művelődési Ház Művelődési Ház
18. Karácsonyi ünnepség Andrássy Utcai Óvoda Andrássy Utcai Óvoda
18. Idősek karácsonya Művelődési Ház Önkormányzat
21. Karácsonyi ünnepség Művelődési Ház Laky Ilonka Általános Iskola 
24. Pásztorjáték és „éjjeli mise” Templom Egyházközség
31. Év végi hálaadás Templom Egyházközség
31. Szilveszteri bál Művelődési Ház Művelődési Ház

Év végi programajánló

* A változtatás jogát fenntartjuk.

Eseményekben és eredményekben gazdag no-
vembert tudhatunk magunk mögött a Laky 
Ilonka Általános Iskolában. 

November 6-án az Ecseri Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület a szakkörös gyerekek számára be-
mutatót szervezett a gyömrőiek segítségével az 
iskola udvarán, majd 20-án egy busznyi diákot 
vittek el a Tűzoltó Múzeumba, ahonnan sok-
sok élménnyel tértek vissza tanulóink. Ebben 
a hónapban elindult a három negyedik osztály 
úszásoktatása is a mindennapos testnevelés 
keretein belül. A kilenc alkalom egészen a má-
sodik félév kezdetéig fog tartani.

Ha november, akkor Nemzetek napja a 
Lakyban. Idén az uniós országok közül Por-
tugáliával ismerkedhetett meg az iskola 327 
tanulója 15-én, szerdán. Ilyenkor 20 perces 
váltásokkal mennek a gyerekek újabbnál újabb 
helyszínekre, ahol egy-egy tanártól tudhatnak 
meg érdekességeket az adott országról. Most 
kóstolhattak jellegzetes süteményeket, ame-
lyek közül az egyik receptjét a portugál szerze-
tesek jegyezték le, megismerkedhettek a híres 
felfedezőkkel, hajósokkal, a portugál népvi-
selettel, megtanulhattak egy érdekes portugál 
táncot. Portugália zászlaját színezhették ki, 
illetve virtuális sétát tehettek az országban. 
Dolgozhattak parafával, kiderült, hogy Portu-

gália a legnagyobb exportőre a világon ennek 
az anyagnak, melyet a paratölgy kérgéből állí-
tanak elő. 

November 30-án az egészséges életmódra 
nevelés keretében a tavalyi évhez hasonlóan 
gyümölcsnapot tartunk. Ilyenkor az osztályok 
gyümölcssalátát készítenek minél esztétiku-
sabban és fi nomabban kivitelezve, sőt az isko-
latej felhasználásával nem ritkák a turmixok 
sem.

S hogy ne csak a gyerekek lakjanak jól fi -
nomságokkal, gondoskodtunk a télire eleség 
nélkül maradó madarakról is. Madáreleséget 
vásároltunk, s a gyerekek fel fogják tölteni az 
iskola területén elhelyezett madáretetőket. Itt 
szeretném köszönetemet kifejezni azoknak a 
gyerekeknek és szülőknek, akik adományaik-
kal hozzájárultak ahhoz, hogy a kutyamenhe-
lyen élő állatok sorsa is könnyebb legyen.

Novemberben bonyolították le a Bolyai ma-
tematika és anyanyelvi csapatversenyeket me-
gyei szinten. Matematikából megyei harmadik 
helyezett lett a Demkó Zalán, Szalai-Szabó 
Zsófi a, Kiss Péter és Sipos Márton alkotta ne-
gyedik osztályos csapat, akiknek a felkészítő 
tanára Ligeti Magdolna volt. Az anyanyelvi 
versenyben még ennél is nagyobb sikert ért 
el a 4. c osztály csapata, ők megyei első he-

lyen végeztek, így két hét múlva az országos 
döntőben mérhetik össze tudásukat. A csapat 
tagjai: Deme Bora, Kiss Péter, Sipos Márton, 
Somosvári Zsombor. Aki pedig ezt az ered-
ményt kihozta a gyerekekből nem más, mint 
alsós osztályfőnökük, Csombók Judit tanító-
nő. Gratulálunk a gyerekeknek és tanáraiknak. 

A LAKY JÓ!!!!!!
Kiss Katalin

A sikercsapat

Készül a portugál sütemény

A tanulási nehézségekkel kapcsolatos képes-
ségek vizsgálatáról tartott megbeszélést a Pest 
Megyei Kormányhivatal Vecsési Járási Hiva-
tala. A témával kapcsolatos tudnivalókról 
bővebben a www.ecser.hu honlapon olvas-
hatnak.

Tanulási nehézségek
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Az Erzsébet-Katalin bálokon jót mulattak az ecseriek
November 25-én, immár a hagyományok-
hoz híven, idén is megtartották a művelődési 
házban az Erzsébet – Katalin Bált. Mint Kun 
Attila, megbízott művelődésiház-igazgató 
elmondta, ez a rendezvény az elmúlt évek-
ben a sportegyesület szervezésében került 
lebonyolításra. Ez a jövő évben várhatóan 
szintén hasonlóképpen alakul majd, az idei 
év azonban kivételnek tekinthető e téren. Az 
előkészítő, szervező munkálatokban segít-
ségképpen ugyanis a művelődési ház is köz-
reműködött. Sőt, a bálok szervezésében már 
kiváló tapasztalattal és referenciákkal ren-
delkező két hölgy, Doma Renáta és Gébele 
Mónika is bekapcsolódott a munkálatokba, 
hogy minden zökkenőmentesen menjen. S 
a közös erőfeszítés meg is hozta gyümölcsét, 
így a bál kiváló hangulatban telt el. Ehhez 
minden bizonnyal hozzájárult az is, hogy a 
tehetségét már több ecseri rendezvényen is 
bebizonyító ’Happy Five’ zenekar szolgáltat-
ta az élőzenét. A táncos testmozgáshoz nél-
külözhetetlen étel- és italszükségletről pedig 
a szintén jól ismert ’Ciklon’ (Jámbor László) 
gondoskodott. 

S hogy az Erzsébet és Katalin nevű honfi -
társaink mennyire népszerű nevet viselnek, 
mi sem bizonyítja jobban, hogy a következő 
napon, november 26-án a Nyugdíjas Klub 
is nagyszabású bált rendezett tiszteletükre. 
Amint Sosovicza Jánosné, Mariska néni, a 
klub elnöke elmondta, idén a szokásostól el-
térően vasárnapra esett az időpontja. Ennek 
oka pedig nem más, mint hogy a művelő-
dési ház ezidőtájt igen sok rendezvénynek 
ad otthont, így ehhez a szoros programhoz 
kellett igazodniuk. A kezdési időpont is ki-
csit előbbre, délután négy órára csúszott, de 
a szervezők így is éjfélig tervezték, hogy te-

ret engednek a vigasságnak. A rendezvényen 
megjelent Gál Zsolt polgármester, Szeverné 
Csekei Csilla a Szociális Bizottság elnöke, 
Barta Zoltán jegyző és Kun Attila, a Művelő-
dési Ház mb. igazgatója. A program a klub-
tagok, valamint az Erzsébet és Katalin nevet 
viselők köszöntésével kezdődött. Ezt követő-
en a Kultúrcsoport közös éneke, majd egyé-
ni számok következtek a klubtagok előadá-
sában. Ebben a színes műsorban mindenki 
megtalálhatta a kedve szerint valót, legyen 
az táncdal, magyarnóta, musicalsláger vagy 
éppen operett. Természetesen a prózai mű-
faj kedvelőinek is kedveskedtek a szervezők, 
amikor a változatos műsort összeállították. A 
fi náléban pedig újra csoportos ének követke-
zett, mellyel ismét az ünnepelt nevek viselőit 
köszöntötték. A zenét szolgáltató Ráti József 
már a hat órai kezdetű vacsora előtt adott egy 
kis ízelítőt repertoárjából, amire – a jó han-

gulatot igazolandó – már táncra is perdültek 
néhányan. 

A bálon részt vevők száma egyébként a 
korábbi évekéhez hasonlóan alakult, amit a 
nyugdíjas klub aktivistái már jó előre ponto-
san felmértek. Ez az összevontan tartott név-
napi bál volt a klubnak egyébként az idei utol-
só nagyszabású programja. Terveik szerint ez 
évben már csak a ’Mindenki karácsonya’ mű-
sorában szeretnének még fellépni, ahol a Kul-
túrcsoport karácsonyi énekeket ad majd elő. 
Az új évet pedig a hagyományokhoz híven az 
elmúlt évi beszámolóval kezdik majd. 

A bálok utáni következő nagyszabású prog-
ram viszont a legifj abb korosztályok számára 
szólt a művelődési házban. December 3-án 
délelőtt 10 órától ugyanis vidám Mikulás-vá-
rásnak volt a helyszíne. Később pedig Ecser 
utcáin személyesen is örülhettek a gyerekek 
az ajándékokkal megpakolt nagyszakállúnak. 

S annak biztosítására, hogy az év ne csak 
jó hangulatban teljen, de abban is végződ-
jön, Kun Attila elmondta, hogy már erre 
is megtették a megfelelő intézkedéseket. A 
művelődési ház és az immár jól bevált szer-
vezőcsapat közreműködésével ugyanis ma 
már az is biztosra vehető, hogy idén lesz a 
Rábaiban Szilveszteri bál is. Remélhetőleg 
ott is az Erzsébet – Katalin bálhoz hasonló jó 
hangulat fog majd uralkodni. Az ehhez szük-
séges ’talpalávalóról’ pedig Abonyi Attila DJ 
gondoskodik. Kun Attila művelődésiház-
igazgató – aki egyébként nagy zenerajongó, 
s kocsijában mindig a Tengs-lengs zenekar 
muzsikája szól – biztos benne, hogy fergete-
ges partiban lesz részük az ide látogatóknak. 
Akinek pedig máris felkeltette érdeklődését a 
vidám óévbúcsúztató, további részletek iránt 
a művelődési házban érdeklődhet.
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Adventi koszorúkészítést és mézeskalács-
sütést szervezett november 24-én, advent 
első péntekén a Rábai Miklós Művelődé-
si és Közösségi Ház. A színházteremben 
elhelyezett asztalok körül vidám, alkotó 
kedvű társaság gyűlt össze a nagymamák 
korosztályától egészen az alsó tagozatos 
gyerekekig. S hogy az anyagellátásban, il-
letve utánpótlásban se legyen fennakadás, 
a művelődési ház dolgozói is aktívan részt 
vettek a szorgos munkában. 

Hajdú Eszter 9 éves kislányával, Bauer 
Laurával érkezett a rendezvényre. Mint a 
tősgyökeres ecseri illetőségű édesanya el-
mondta, számára az adventi időszak egy 
valóságos csodát jelent. Sajnos azonban 
ez az érzése nem minden évben érkezik 
meg, ugyanis nem mindig sikerül lelkileg 
is lecsendesülnie a hétköznapok rohanó 
világából. Szerencsére az idei évben jól 
alakultak a dolgok, s így ismét átélheti a 
várakozás csodáját. Mialatt kislánya a mé-
zeskalácssütés mesterségének elsajátításá-
val volt elfoglalva, ő egy fa alapból némi 
ragasztó és drót felhasználásával adventi 
koszorút készített. A csodás dísz megalko-
tásához pedig csupán narancsra, szegfű-
szegre és fenyőágra volt szüksége, no meg 
némi alkotó fantáziára, ami életet lehel az 
alkotásba.

Bartháné Szász Edina – aki egyébként a 
művelődési ház dolgozója – három Lakys 
kislánynak, a 9 éves Matécsa Kingának s 
a 10 éves Pillis Henriettnek és Sági Pan-
kának tanította, hogyan kell gyékényből 
némi leleményességgel csodás fenyőfa-
diszt készíteni. Amint mondotta, nagyon 
szeret gyerekekkel foglalkozni, így se-
gítsége is szívből jön. A három kishölgy 
egyébként igen tanulékonynak bizonyult 
újdonsült tudományában. Azt is köny-
nyedén kitalálták, hogy az alapanyagként 
használt, puhításként pedig vízbe mártott 
gyékény a kukoricából származik. 

Az adventi időszak egyébként mind-
egyiküknek izgatott várakozást jelent. 
Természetesen a legnagyobb rejtélyt min-
dig az, hogy mikor és főként mit kapnak 
majd ajándékba. Lucz Laura szintén 9 
éves, s mint legtöbb ecseri kisgyerek, ő is a 
Laky Ilonka Általános Iskola padjait kop-
tatja. Őt is örömteli, izgatott várakozással 
tölti el advent, amit ő is elsősorban amiatt 
érez, hogy vajon mi lesz majd a karácsonyi 
ajándéka. A saját kezűleg alkotott díszek 
létrehozásában egyébként már nem ne-

vezhető kezdőnek, hiszen tavaly is itt volt, 
amikor is adventi koszorút készített. Most 
pedig egy szép ajtódíszt tűzött ki célul, 
aminek alapja egy fenyőgally. Erre fagyalt, 
szegfűszeget, narancsot és fenyőtobozt ra-
gaszt majd. Természetesen művét haza is 
vitte s a bejárati ajtóra felakasztotta. Ifj ú 

kora ellenére pedig már ismeri a mézes-
kalácssütés fortélyait is, hiszen tavaly is és 
most is kipróbálta benne ügyességét. Sőt, 
meg is kóstolta, amit sütött, s igen fi nom-
nak találta. Elmondása szerint egyébként 
nagyon szereti a mostanihoz hasonló al-
kotó jellegű elfoglaltságot, így elhatároz-
ta, hogy másfél éves kisöccsének is saját 
készítésű ajándékot ad majd karácsonyra. 
Anyukája sem maradt ki az ünnepi aján-
dékkészítésből, aminek eredménye egy 
gyönyörű, arany gyertyákkal készített ko-
szorú lett. Ám ottjártunkkor nem tudta 
azt személyesen megmutatni, mert épp 
hazasietett másfél éves kisfi ához. 

Jurysik Miklósné egyedülálló kézügyes-
ségét sokan ismerik és megtapasztalhatták 
már Ecseren. Az elmúlt években ugyan-
is sorra ő nyerte a halloweeni tökfaragó 
versenyeket. Így aztán ennek a teljesít-
ménynek elismeréséül a művelődési ház 
különdíjat 
adományo-
zott részére. 
A szobrász, 
faragó, kéz-
műves, bú-
torkész í tő 
mester saját 
elmondása 
szerint már 
gyerekkora 

óta vonzódik a kézművességhez. Ám iga-
zán csak nyugdíjba vonulása óta tudja job-
ban művelni, hiszen most van csak rá több 
ideje. Az adventi koszorúkészítésre pedig 
azzal a szándékkal hívta meg a művelődé-
si ház, hogy ötleteivel, egyedi fogásaival 
segítségére lehet az ott szorgoskodóknak. 

Saját készítésű díszeiből is hozott egy kis 
ízelítőt, sőt a művelődési ház előcsar-
nokában lévő tárlóban is megtekinthető 
belőlük néhány. S hogy milyen egyszerű, 
de rendkívül ötletes elképzelésekből tud 
egyedi darabokat készíteni, csak néhány 
példát említenénk: könyvlapból készített 
szoknyájú baba, vagy tojásból formázott 
angyalka mint karácsonyfadísz, vagy 
megfestett kis színes kövek mint Mikulás 
fejek. De ugyanilyen elbűvölő alkotás a 
gyurmából megálmodott madonna vagy 
a tojáshéjból alkotott kisjézus. Mint mon-
dotta, különös adottsága, hogy minden-
ben meglát valamit, ami esetenként már-
már nyomasztó is tud lenni. Így például 
egy fadarabot sem dob el, ha annak for-
májáról, színéről, stb. beugrik valami. Azt 
aztán majd meg is csinálja, ha lesz rá ideje. 
Aktív dolgozóként egyébként teljesen más 
munkát végzett: vállalkozóként egy közér-
tet vezetett, ami sajnos tönkrement. Ezt 
követően aztán egy irodában dolgozott. 
A kézművességet pedig autodidakta mó-
don tanulta, amihez az utóbbi időben már 
felhasználta az internet nyújtotta lehető-
ségeket is. Onnan ugyanis sok mindent 
meg lehet tanulni. S bár nincs profi lja a 
facebook-on, fennmaradó szabad idejét 
rendkívül jól el tudja tölteni, amiben se-
gítségére van az is, hogy ma már a férje is 
nyugdíjas.

Adventi készülődés, adventi várakozás
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Tisztelt Olvasók!

 
Herendi Tamás vagyok, az ecseri 
Lilla Design Virágszalon üzletve-
zetője. Fiatal, kreatív és tapasz-
talt kolléganőimmel várjuk Önöket 
szeretettel Virágszalonunkban.

Ízelítő kínálatunkból: 

• Mysterious Rose London 
rózsadobozok, 

• vágott virágok, 
• alkalmi csokrok, 
• cserepes növények, 
• koszorúk, 
• szezonális dekorációk, 
• desszertek.

Nézzen be hozzánk, 
tapasztalja meg 

a Lilla Design minőséget!
 

Ecser és Maglód területén 
INGYENES házhoz szállítás!

Lilla Design Virágszalon
2233 Ecser, Grassalkovich Antal tér 5. 

Telefon: +36-30/327-9010

Nyitva: H-P.: 8-18, Szo.: 8-13 óráig

https://www.facebook.com/

lilladesignviragszalon/

Maglód Újság_189 x 127 mm.indd   1 2017.11.23.   4:41:51
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Frissdiplomások életükről és Ecserről
Mint arról szeptemberi számunkban már hírt 
adtunk, immár hagyomány Ecseren, hogy a 
képviselő-testület ülésén a polgármester és a 
jegyző köszönti és megajándékozza azokat a 
helybéli lakos fi atalokat, akik felsőfokú tanul-
mányaik befejeztével megszerzik első diplomá-
jukat. Az önkormányzat felhívására ez évben 
négy frissdiplomás jelentkezett, s őket szeret-
nénk most röviden bemutatni olvasóinknak. 

Balogh Tamás az Óbudai Egyetem Bánki 
Donát Gépészmérnöki Karán szerezte meg 
CAD-CAM-CNC gépészmérnöki diplomáját 
idén tavasszal. Az ifj ú szakember kisiskolás-
ként a Laky Ilonka Általános Iskolában kezdte 
meg tanulmányait. S hogy az ott szerzett élmé-
nyek és barátságok nem múltak el nyomtalan 
mi sem bizonyítja jobban, hogy néhány egy-
kori osztálytársával még ma is tartja a kapcso-
latot: egy-egy hosszú hétvégén adott esetben 
még együtt is kirándulnak. Sőt, egykori ecseri 
ovis társak is vannak a baráti körében, akikkel 
néha összejönnek s szülinapot tartanak együtt. 
Az önkormányzat gesztusa nagyon kellemesen 
érintette, s óriási érzés volt számára, hogy itt 
még erre is fi gyelnek. Ám, mint mondotta, a 
diplomával együtt ma már nagyobb felelős-
ség is hárul rá. Mérnökként ugyanis vannak 
beosztottjai, akikért felel és a legyártott al-
katrészekért is felelősséget kell vállalnia. Első 
munkahelye Sződön a Robot-X Kft ., ahol gyár-
tástechnológiai mérnökként dolgozik. A cég 
egyébként egy komplex tevékenységet végző 
vállalkozás, mely automata gépeket, robotokat, 
célgépeket gyárt kis- és világcégek számára 
egyaránt. A munkafolyamat alatt pedig amit a 
tervezőmérnök papírra vet, annak ők, a gyár-
tómérnökök határozzák meg a legyártás mód-
ját. Ennek során tehát újragondolják a tervet, 
ami aztán így kerül majd tovább a szerelőhöz. 
Ecserhez való kötődését illetően hangsúlyozta, 
hogy születése óta itt él s családja is régi ecse-
ri illetőségű. Ezért érthető, hogy nagyon erős 
a kötődése a településhez. Tulajdonképpen itt 
lakik mindenki a faluban, s csak a nagybáty-
jáék költöztek el innen, de ők sem mentek iga-
zán messzire, csak Maglódra. Jelenleg autóval 
jár munkába, ami kilométerben talán kicsit 
több, időben azonban nem számottevő. A jö-
vőt illetően pedig úgy fogalmazott, hogy az 
elsősorban munkahelyfüggő. Annyi azonban 
már most is körvonalazódott, hogy alapvető 
célja az, hogy lehetőleg Ecseren maradhas-
son, hiszen minden ide köti. Emellett fekvése 
is ideális, közel van a fővároshoz, ahová jó a 
vonatközlekedés is s már egyetemi évei alatt is 
kihasználta ennek előnyeit. Mindemellett pe-
dig Ecser csendes, nyugodt, jó a levegő és szép 

tiszta, rendezett a környezet. Ezért mindent 
megpróbál majd, hogy itt maradhasson. Persze 
mégis lehet, hogy mást hoz majd az élet és a 
lehetőségek, az elsődleges cél azonban nem az 
elszármazás, hanem a helyben maradás. 

Sós Krisztina a Budapesti Gazdasági Egye-
tem Pénzügyi és Számviteli Karán szerzett gaz-
daságinformatikus diplomát ebben az évben. 

Ő a XVII. kerületi Kőrösi Csoma Sándor Ál-

talános Iskolában volt kisdiák. Ezt követték a 
szintén a XVII. kerületben lévő Békési György 
Közgazdasági Szakközépiskolában töltött évek, 
melynek során Ecserre költöztek, ahol a nagy-
szülei is éltek. Itt azóta is nagyon jól érzi magát, 
hisz kellemes, nyugodt, csöndes hely, ám mégis 
közel van mindenhez, így akár busszal, vonattal 
vagy autóval minden könnyen megközelíthető. 
Egyetemi évei során is egy óra alatt bejutott az 
iskolába, Zuglóba. Tanulmányai befejeztével 
szerencsére sikerült gyorsan elhelyezkednie, s 
igen szerencsésnek mondható, hiszen több kí-
nálkozó lehetőség közül is választhatott. Végül 
aztán egy közismert multinacionális vállalatra 
esett a választása, ahol jelenleg a cég logisztikai 
központjában áruellátó asszisztensként dolgo-
zik. Ez a munkakör kifejezetten a szakmájába 
vág, hiszen a gazdaságinformatikán belül a lo-
gisztika volt a szakiránya. S noha helyileg Ül-
lőn dolgozik, ez nem jelent problémát, hiszen 
autóval 15 perc alatt kényelmesen odaér. Így 
nem pusztán a véletlen műve, hogy az Ecser-
hez közeli székhelyű munkahelyet választotta. 
Ami a jövőbeli munkát illeti, jelenleg még nin-
csenek pontos elképzelései. Annyi azonban lát-
ható, hogy a mostani helyén van előbbre jutási 
lehetőség, így valószínűsíthető, hogy magasabb 
pozíciókra is szert tehet. Az önkormányzat fi -

gyelmes gesztusa s a kapott kedves ajándék 
és virág nagyon meglepték. Nem is számított 
ilyen köszöntésre, ahová édesapja nevezte be. 
Ecserhez ezer szállal kötődik, hiszen itt éltek a 
nagyszülei is. S bár nagypapája a diplomaátadó 
ünnepséget nem élhette meg, de a sikeres zá-
róvizsgának, a diploma megszerzésének együtt 
örülhetett még a családdal. Krisztina szülei pe-
dig most is itt laknak s itt is maradnak. Tehát 

bárhogy alakuljon is számára a jövő, annyi biz-
tos, hogy Ecserre mindig vissza fog járni. S bár 
egyelőre még nincsenek pontos tervei jövőbeli 
lakóhelyével kapcsolatban, annyi azonban biz-
tos, hogy szívesen maradna itt.  

Horváth Klaudia Orsolya a Pázmány Péter 
Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi 
Karán szerzett nemzetközi igazgatásszervező 
diplomát ebben az évben. Általános és közép-
iskolai tanulmányait a XVII. kerületi Pál Apos-
tol Katolikus Általános Iskola és Gimnázium-
ban folytatta, s szintén a fővárosi kerületből 
költözött szüleivel Ecserre, a Kálvária dombra. 
Mint elmondta, az ecseri önkormányzat meg-
keresése nagyon jól esett neki s egyáltalán nem 
számított ilyen kedves köszöntésre. Meg is le-
pődött a helyi vezetés fi gyelmes gesztusán s na-
gyon örült az ajándéknak. Hasonló ünneplés-
ben egyébként nem is volt része sehol máshol. 
A diploma megszerzése óta már szerencsésen 
sikerült is elhelyezkednie, s jelenleg a Roche 
gyógyszergyártó cégnél dolgozik, ami helyileg 
a fővárosban, a Dózsa György út környékén 
található. Így ma már ő is a naponta ingázók 
népes táborát gyarapítja. Ecser pedig ideköl-
tözésük óta nagyon a szívéhez nőtt s szereti 
annak békés, barátságos hangulatát. Itt szinte 
mindenki ismeri egymást, s az is nagyon kelle-
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mes tapasztalat számára, hogy magával a polgármesterrel is közvetlen, 
emberi kapcsolatot lehet kialakítani. A jövő fő irányát pedig úgy véli, 
hogy azt elsősorban a szakmája jellege fogja meghatározni. Így főként 
a nagyobb városok vagy külföld felé visz majd az útja. Ecser azonban 
mindig megmarad számára is, hiszen szülei is itt lesznek majd, s ez egy 
olyan hely, ahol lakni jó és érdemes

Román Roland az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Bizton-
ságtechnikai Mérnöki Karán szerzett had- és biztonságtechnikai mérnö-
ki diplomát ebben az évben. Ecseri lakosként ő is a Laky Ilonka Általá-
nos Iskola alsós tanulója volt, míg a felsős éveket már a budapesti XVII. 
kerületi Zrínyi Miklós Általános Iskolában töltötte. Innen a XVIII. ke-
rületbe vitte aztán az útja, ahol a Pogány Frigyes Két Tanítási Nyelvű 
Építészeti, Informatikai Szakközépiskola és Gimnáziumban érettségi-
zett. Az önkormányzat megkeresése és a kedves ünneplés az ajándék-
kal nagyon pozitívan érintette. Mivel korábban már hallott erről a helyi 
kezdeményezésről, ezért lelkiekben kissé már készült is rá. Az Ecseren 
töltött négy általános iskolai éve alatt több barátra tett szert, amit az is 
nagyban segített, hogy több osztálytársa egyben korábbi ovis társa is 
volt. Így mindvégig jóban voltak és vannak egymással a mai napig is. 
A szorosabb barátságok inkább már a középiskolai években alakultak 
ki. A főiskola elvégzése után viszonylag hamar sikerült elhelyezkednie, 
bár nem pontosan a szakmájában, de azt érintő, biztonságtechnikát is 
magában foglaló területen. Az első munkahelye a repülőtéren található 
Luft hansa Technik Budapest Kft . lett, ahol anyagkoordinátorként dolgo-
zik. A munkaköre elsősorban logisztikával foglalkozik: a repülőgépek-
kel kapcsolatos anyagok beszerzését, koordinálását és nyomon követését 
foglalja magában. Mindig is izgalmas munkát szeretett volna, itt pedig 
igazán változatosak és sokrétűek lehetnek a mindennapjai. Nagyon sze-
ret Ecseren élni és úgy véli, jó lenne itt elhelyezkedni és lakni majd a 
jövőben is, azonban ezt sok szempont befolyásolhatja. Ha mégsem az 
elképzelései szerint alakulnának a dolgok, akkor is mindenképpen a 
környéken szeretne  maradni.

A Zöld koszorú Hagyományőrző Kör tagjai már hét alkalommal 
tartottak összejövetelt, mikor egy-egy estén a régi Pest környéki 
szlovák ételeket készítették el és fogyasztották jó egészséggel. 

A “Nagyanyáink konyhájából” című könyv alapján készültek 
az étkek, felidézve a régi szlovák ételek ízeit, és megtanítva az 
ifj úságot azok készítésének mikéntjére. Az eseménysorozat a te-
levízió szerkesztőinek is felkeltette a fi gyelmét, mert megjelentek 
Ecseren, hogy rögzítsék az utolsó forduló eseményeit.

Már a készülődés szakaszától követte a Duna Televízió Domo-
vina műsorának stábja az ételkészítést. 

A jó hangulatú készülődést még jobb hangulatú vacsora követ-
te, melyen nagytarcsai rizsleves, sóskúti káposztás nudli, kistar-
csai prpa és cinkotai vert sütemény – bitvo – került az asztalra.

Az utolsó alkalom különlegessége volt az is, hogy a vendéglá-
tók nagymamája is segédkezett a hagyományos pestvidéki szlo-
vák ételek elkészítésénél. A Vacsoracsatáról (Zsracskáról) készült 
összeállítás a Domovina január 1-i számában lesz látható a Duna 
TV műsorán. (Fotók:12. oldalon)

Nagyanyáink konyhájából

Ecser Nagyközségi Önkormányzati közalkalmazotti jogviszony kereté-
ben a Rábai Miklós Művelődési és Közösségi Ház, Könyvtár igazgató 
beosztásra pályázatot hirdet. A részletes pályázati feltételek a https://
kozigallas.gov.hu felületen megtalálhatók.

Művházigazgatói pályázat
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A Cserfa következő, 2018. 01. 
száma január 19-én jelenik meg. 
Nyomdába adás: január 15., 16 
óra.  Lapzárta: január 8.

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.

Az emberiség történelmében 
a legnagyobb esemény
Készülődés. Krisztus rá akar ébreszteni 
bennünket, hogy egyszer el kell számol-
nia a földön eltöltött idővel. Föl akar ráz-
ni tespedtségünkből és ki akarja nyitni 
szemeinket, rá akar ébreszteni arra, hogy 
egyszer el kell számolni életünkkel. Az 
időről. Mire használtuk képességeinket. 

Időnkint látunk gyümölcsfákat virág-
ba borulva, s eljön az ősz és nincs rajta 
gyümölcs. Ugyanígy látunk embereket, 
akiknek terméketlen az élete. Lassan ki-
hal belőlük a felelősségérzet. Egyik nap 
megy a másik után, és nem gondolnak 
a számadásra. Ösztönösen élnek, nem 
céltudatosan. Már régen nem fi gyelnek 
a lelkiismeret szavára. Amit nem tudsz 
megtenni, azt megbocsátja Isten, de amit 
nem akarsz megtenni, arra nincs bocsá-
nat. A Mennyei Atya saját kezembe he-
lyezte üdvösségemet vagy kárhozatomat. 
Ha elveszítem az örök üdvösségemet, 
senkitől sem kérhetem számon. „Hány-
szor akartalak szárnyim alá gyűjteni, 
mint a madár a fi ókáit, de te nem akar-
tad.” Mondja Jézus, amikor szomorúan 
nézi Jeruzsálemet, szülőhazájának fővá-
rosát.

Erre fi gyelmeztet bennünket az AD-
VENTI IDŐ. Karácsonykor ünnepeljük, 
Isten Fiának születését. Ide eljön közénk 
a Teremtő Isten. Vállalja az emberi sor-
sot, irántunk való szeretetből. A régi 
rómaiak, amikor hozzáfogtak egy város 
ostromához, gyertyát gyújtottak. Amíg a 
gyertya égett, mindenki kegyelmet kap-
hatott, aki kegyelmet kért. De amikor a 
gyertya csonkig égett, nem volt tovább 
irgalom. 

Tele van sajtó, a TV reklámokkal. Kö-
zeledik a karácsony. Mitől lesz számod-
ra, számunkra békés ünnep? Talán attól, 

hogy kivilágítom a házamat? Feldíszítem 
a karácsonyfát? Telepakolom ajándé-
kokkal? Gazdag terítékkel lepem meg a 
családomat? Karácsonyi dallamokkal töl-
töm meg a lakás légkörét? 

… A szív békéje … A SZENTCSALÁD 
EGY BARLANGLAKÁSBAN töltötte a 
karácsony éjszakáját és boldog volt. A 
PÁSZTOROK csendes, békés szívükkel 
érkeztek a jászolhoz, boldogok voltak. A 
szív békéjének kell betöltenie otthonod. 
Elrendezem a kapcsolatomat Jézussal és 
a családommal. Ennél békésebb kará-
csonyt nem tudok elképzelni. Ez az alap. 
Ha ez nincs meg, csak a külső, üres lesz 
a karácsonyod. Pedig a szeretetre mind-
annyian vágyakozunk. 

A MENNYEI ATYA A FIÁT IS EL-
KÜLDTE. Kopogtat szíved ajtaján. Nem 
vár a te kezdeményezésedre, Ő kezdte 
el a kibékülést. Egy karácsonyi vers jut 
eszembe: Részlet: „Azokhoz jött el, kik-
nek bú az ágya, s gond a bére, kik Isten 
képét látják a pici búzaszemben, kiknek 
más vesztenivalójuk nincsen, mint az egy 
igaz Isten.” 

Mindenki vágyódik egy jobb, egy bé-
késebb világ után. Ez a szívünkben kez-
dődik. Jézus maga mondja: „Én olyan bé-
két adok, amit a világ nem tud megadni.”

Barotai Endre plébános 

Német és osztrák ügyfeleinknek eladó 
házakat, lakásokat és építési telkeket 
keresünk. Tel: 06-20-479-9001  
www.ebeningatlan.hu

Ingatlan

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Ezúton mondunk köszönetet 

mindazoknak, akik 
Greskó István

temetésén részt vettek, sírjára 
koszorút, virágot helyeztek el. 

A GYÁSZOLÓ CSALÁD
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eldugott

Volt egyszer egy ecseri kisfi ú, akinek szöget ütött a fejében egy gondolat: miért van az, hogy mindig csak a Mikulás hoz ajándékot – a 
nagyszakállú meg soha senkitől nem kap semmit. Pedig ő olyan aranyos és jószívű. Vajon hogyan lehetne egyszer őt is megörvendez-
tetni egy kis fi gyelmességgel? Történetünk kis hőse, a 6 éves Pataki Csanád gondolt tehát egy nagyot, s december 3-án, szülei báto-

A Vacsoracsatáról készült összeállítás a Duna TV-ben 
január 1-én lesz látható a Domovina című műsorban

Márton napi libajáték a Cserfa Kuckó Óvodában

Ételkészítés a kamera előtt a Nagyanyáink 
konyhájából című könyv alapján

Tehetség Nap az Andrássy Utcai Óvodában. Egy Lakyba 
járó kisfi ú, Oláh Gábor szintetizátor-bemutatót tart.

tteteteetntntntniii i egegegegggyyy y y yyy kiikikik sss fififi gygygygygygygyelele mm
rítása közepette, 
izgatottan érke-
zett a polgárőr 
Mikulás szán-
jához. Elkísérte 
ide kisöccse, a 
2 éves Zalán is, 
ahol a nagytesó 
átadta kettejük 
dédelgetett keksz 
ajándékát a 
nagyszakállúnak. 
Így történt meg 
tehát Ecseren az 
az eset, hogy két 
melegszívű kisfi ú 
ajándékot hozott 
a Mikulásnak. 
Felvételünkön a 
Mikulás bal kezé-
ben a gyerekektől 
kapott keksz, a 
másikkal ő adja 
az ajándékot 
Csanádnak. Za-
lán anyuka kar-
ján fi gyel.     
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