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Képviselő-testületi ülés – január 16.

Fizika, kémia tanítást vállalok. Ecser, 06-
29-335-885

OKTATÁS

Ecser Nagyközség Önkormányzatának 
képviselő-testülete január 16-án tartotta 
idei első soron következő ülését. 

Ennek kezdetén Gál Zsolt polgár-
mester és Barta Zoltán jegyző a hivatal 
kollektívája nevében virágcsokorral kö-
szöntötte és méltató szavakkal búcsúz-
tatta el Irsikné Sipos Ildikó igazgatási 
csoportvezetőt 40 év munkaviszony utá-
ni nyugdíjba vonulása alkalmával. (Cik-
künk a témában a 4. oldalon) 

Ezt követően a képviselők arról hatá-
roztak, hogy 2019-től biztosítják a mű-
velődési ház dolgozóinak létszámeme-
lését plusz egy fő könyvtárosi státusszal.

Határozat született arról is, hogy az 
önkormányzat biztosítja a Széchenyi 
utca 3. sz. alatti önkormányzati ingat-
lan udvarán parkoló kialakításához, tér-
kövezéséhez, valamint a Polgármesteri 
Hivatal kerítésének megépítéséhez az 
ajánlatnak megfelelő összeget. A kép-
viselő-testület egyidejűleg megalkotta 
a 2019. évi igazgatási szünet elrendelé-
séről szóló önkormányzati rendeletét is. 
Egyidejűleg tudomásul vette a Budapest 
IV. ker. István út településrendezési terv 
módosítását, s határozott arról, hogy 
Ecser önkormányzata az eljárás további 
folyamatában nem kíván részt venni. 

Megbízást kapott a polgármester arra 
vonatkozóan, hogy amennyiben azokat 
megvalósíthatónak ítéli, a testvérvárosi 
kapcsolatok ápolására, valamint a Viseg-
rádi Alapra nyújtsa be a pályázatokat. 

A testület ugyanakkor elfogadta a 
2018 – 2032. közötti időszakra szóló ivó-
vízellátási, valamint szennyvízelvezető 
víziközmű rendszerek gördülő fejleszté-
si terveinek módosítását. Az előterjesz-
tésnek megfelelően elfogadásra került 
továbbá a képviselő-testület 2019. évi 
munkaterve is. 

A képviselők tudomásul vették Gyöm-
rő város településrendezési terveinek 
módosítását, s Ecser önkormányzata az 
eljárás további folyamatában részt kíván 
venni. 

Megbízást kapott Gál Zsolt polgármes-
ter arra is, hogy az előterjesztés szerint 
kössön szerződést a Dunavölgyi Vízgaz-
dálkodási Társulattal a gyáli 173. és 174. 

jelű csatornáknak 
az ecseri önkor-
mányzat tulajdo-
nában lévő csa-
tornaszakaszának 
fenntartására. 

A képviselő-
testület felülvizs-
gálta az Ecseri 
Szlovák Önkor-
mányzattal ko-
rábban megkötött 
együttműködési 
me g á l l ap o d á s t 
és azt változatlan 
formában jóvá-
hagyta. 

E g y i d e j ű l e g 
megbízást kapott 
a polgármester, 
hogy az Innová-
ciós és Technoló-
giai Minisztérium 
által az „Illegális 
hulladéklerakók felszámolása”, valamint 
a „Víziközművek állami rekonstrukciós 
alapjából nyújtható”, támogatásra kiírt 
pályázatot, a DPMV-vel mint szolgálta-
tóval egyeztetve nyújtsa be. 

Határozat született arról is, hogy az 
önkormányzat pályázatott nyújt be a 
belügyminiszterhez a kiegyenlítő bér-

rendezési alap támogatására. 
Szintén megbízták a polgármestert, 

hogy a Rákóczi 
utca – Bp. XVII. 
ker. közigazgatá-
si határa – Arany 
János utcai vasúti 

átjáró közötti szakaszára kerékpárút, 
gyalogos átkelő és vasúti átjáróban labi-
rint gyalogos átkelő engedélyes terv el-
készítésére kössön szerződést az ajánlat 
szerinti összegben. 

A testület támogatta, hogy a tankerület 
adjon be igényt a Laky Ilonka Általános 
Iskola részére tornaterem, gyógytorna-
terem építésére, melynek a Rákóczi utca 
5. sz. alatti önkormányzati ingatlanon 
történő elhelyezéséhez a testület hozzá-
járulását adta. 

Gál Zsolt polgármestert felhatalmaz-
ták a képviselők arra is, hogy nyújtson 
be pályázatot a Decathlon Áruház által 
meghirdetett tornaterem felújításra. En-
nek célja az általános iskola tornaterme 
padlózatának cseréje, szigetelése. 

A testület egydejűleg a település köz-
igazgatási területét javasolta a Laky Ilon-
ka Általános Iskola felvételi körzethatá-
raként megszabni. 

Az ülés végeztével a képviselők elfo-
gadták a polgármesteri beszámolót.  

Szever Pál a képviselők előtt
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Elkészült a Községháza felújítása

A gyermeknek naponta rá kell szánnia 
magát olyan feladatok elvégzésére, ame-
lyek számára különösen kellemetlenek. 
Ha egy kis önfegyelmet szab magára, rö-
vid időn úrrá lesz testi, lelki lustaságán. 
Hiszen élni, azt is jelenti: változni. Töké-
letesedni pedig: megváltozni. A felnőttek-
nek különleges erőfeszítéseket kell tenni 
annak érdekében, hogy a gyermekben 
erős önfegyelmet alakítsanak ki. Sok szép, 
népi bölcsességünk fejezi ki azt a tényt, 
hogy aki kicsiben nem hajlandó betartani 
a rendet, a normákat, az a nagyban is nor-
maszegő lesz. „Aki tettet vet, szokást arat; 
/ Aki szokást vet, jellemet arat; /
 Aki jellemet vet, sorsot arat.”  (W. James)

A gyermeknek meg kell tanulni fele-
lősséget vállalnia önmagáért. Tudnia kell, 
amit Pál apostol tanított: ’Minden szabad 
nekem, de nem minden hasznos.’ Betar-
tandó szabályok vannak, amelyek létreho-
zásában éppúgy joga és kötelessége közre-
működni, mint betartásukban.

A kötelességtudat, az önfegyelem kiala-
kulása autonom személyiség kialakulását 
szolgálja. Erőt ad az embernek, hogy bár-
milyen körülmények között képes legyen 
értékes, alkotó életre.

R. Kipling így fogalmazta meg: „Ha vár-
ni tudsz és várni sose fáradsz, / ha Sikert, 
Kudarcot bátran állod, / s ha vesztesz és 
elkezded újra, nyomban, / nem is beszélsz 
a veszteség felől, / tiéd a Föld és minden, 
ami rajta, / és ami több – ember leszel, 
fi am.”

Pesti Anna

Útravaló

Tisztelt Ecseri Lakosok! 
Elkészült a Községháza felújítása, bővítése. 

Szeretném tájékoztatni Önöket a részletekről. A 
Polgármesteri Hivatal felújítására vagy új hivatal 
építésére az évtizedek során több terv is született. 
Sajnos ezek közül eddig egy sem valósult meg. Köz-
ben az 1920-as években lakás céljára épült házat 
egyre nehezebb volt üzemeltetni. Évekkel ezelőtt 
szerettük volna elkezdeni a felújítást, erről a képvi-
selő-testület döntött. Több pályázatot készítettünk 
elő. Az egyik az adósságkonszolidációból kimaradt 
települések támogatására lett kiírva, egy másik pá-
lyázaton időközben sikerült nyernünk a homlokzat 
és födém szigetelésére, a nyílászárók cseréjére és 
napelemek elhelyezésére. A két pályázatban lévő 
átfedés miatt a testület úgy döntött, hogy az első 
forrást útépítésre használja fel, a jóváhagyást meg-
kaptuk, ebből újult meg az Arany János utca és a 

Mikla Pál utca felső szakasza. 
A Polgármesteri Hivatalban elindult a bővítés, 

új irodák kialakítására volt szükség. Nem volt tár-
gyaló, ahol a vendégeket fogadhatjuk és az üléseket 
meg tudjuk tartani, de külön épületben volt megta-
lálható a közterület-felügyelő is, akinek most már 
egy rendezett irodája lesz. Az emeleten új irattár 
kap helyet, megszüntettük a földszinten lévő irodák 
vizesedését is. A parkoló kialakítására is sort kellett 
keríteni. 

Remélem a szépen felújított épület mindannyi-
unk megelégedése mellett hosszú évekig szolgálja 
majd az Ecseren ügyet intéző lakosainkat. 

Folytatódnak az útépítések, további utcák terve-
zése és előkészítése kezdődött el, ezekről majd ké-
sőbb tudom tájékoztatni Önöket. Az önkormány-
zati költségvetés elfogadása után fogjuk látni a 
konkrétumokat. Vizsgáljuk, hogy melyik utcát tud-

juk felújítani, megépí-
teni. Esetleg több ut-
cára is sor kerülhet-e? 
Ezeket a kérdéseket az 
anyagi lehetőségeink 
pontos feltérképezése 
után tudjuk megvála-
szolni. 
Folyik a mini bölcső-
de és a kerékpárút 
tervezése is. A Cserfa Kuckó Óvoda bővítésének 
közbeszerzési kiírása előkészítés alatt van. Halad a 
központban elhelyezésre kerülő sportpark kivitele-
zése, amit szintén pályázati pénzből építünk. 
Mint láthatják, elég mozgalmas évnek nézünk elé-
be, remélem, minden elképzelés megvalósulhat és 
mindenki elégedett lesz a beruházásokkal.

Gál Zsolt polgármester
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Irsikné Sipos Ildikó nyugdíjba vonul, de…

Harminc esztendő hosszú idő – még törté-
nelmi léptékkel mérve is jelentős változá-
sok történhetnek alatta. Egy ember életé-
ben pedig még ennél is nagyobb szerepet 
játszik ennyi év, hiszen lefedi aktív korának 
majdnem teljes egészét. Ezt az alkotó idő-
szakot töltötte a helyi önkormányzatnál 
Irsikné Sipos Ildikó, akit április 1-jétől ese-
dékes nyugdíjba vonulása alkalmából a ja-
nuári képviselő-testületi ülésen köszöntött 
a képviselő-testület.

Ez alkalomból beszélgettünk vele. Mint 
elmondta, jelenleg már a felmentési idejét 
tölti. Ilyen esetben ugyanis a munkálta-
tó két hónapot adhat a munkavégzés alóli 
felmentésre, s a január hónap tulajdonkép-
pen már a 2019-es időarányos és a 2018-ról 
megmaradt szabadság letöltését jelenti. Ezt 
a felmentési lehetőséget általában minden-
ki megkapja, s az önkormányzat vezetésé-
vel úgy állapodtak meg, hogy ez idő alatt 
is tovább viszi a saját területeit, heti egy 
alkalommal. Így nem várható fennakadás 
sem az anyakönyvvezetési ügyekben, sem a 
szociális és gyermekvédelem, sem pedig a 
pályázatokon történő részvétel vagy akár a 
birtokvédelem területén sem, hiszen meg-
bízható, pontos munkájára ez átmeneti idő-
szakban is nyugodtan lehet számítani. 

Pályafutása azonban különös módon 

egészen más területen indult a kezdet kez-
detén. Ruhaipari szakközépiskolát végzett 
ugyanis, így először a fi lmgyárban helyez-
kedett el mint ruhafelelős gyakornok. Ösz-
szesen másfél évet dolgozott ott, s amikor 
a vőlegénye – aki azóta is immár férjként 
élete párja maradt – letöltötte az akkor még 
két év kötelező katonai szolgálatot „an-
gyalbőrben”, megvált ettől a területtől. A 
közigazgatásban 1982. óta dolgozik, amit a 
XVI. kerületi tanácsnál kezdett meg. Akko-
riban ugyanis Rákosszentmihályon laktak 
albérletben, s így került látókörükbe ez a 
lehetőség. Ott először az iktatóban kapott 
feladatot, ám hamarosan – ahogy az egy 
nő életének természetes velejárója – jöttek 
a gyerekek: 1983-ban született Nikoletta lá-
nya, Ildikó pedig 1985-ben látta meg a nap-
világot. Ez idő tájt már a Havanna lakótele-
pen, saját lakásban éltek, ám világéletükben 
mindig kertes házban szerettek volna lakni. 
Így adódott aztán az a szerencsés véletlen, 
hogy akkor jelentkezett egy vevő a lakásuk-
ra, amikor már nem is számítottak rá. Ezt 
követően aztán elkezdtek kertes házak után 
nézelődni mindenfelé Pesten és környékén, 
míg végül is az árak Maglódra irányították 
őket. Ám az elhelyezkedési lehetőségek ak-
kor ott nem voltak kedvezőek a tanácsnál 
– Ecseren viszont éppen volt üresedés. Így 

lett aztán ecseri illetőségű dolgozó, aminek 
most március 1-jén épp harminc éve lesz 
immár. 

Maglód és Ecser pedig változatlanul a két 
legfontosabb helyszíne életének, és szeren-
csésnek mondhatja magát, hogy lakó- és 
munkahelye ideális távolságra van egy-
mástól. A közigazgatásban végzett mun-
kája iránti igényességét tükrözi, hogy már 
kétgyermekes anyaként és napi munkája 
mellett elvégezte az Államigazgatási Főis-
kolát is. Itt tanulmányainak megkezdése 
előtt 1 évig előkészítőre járt, majd 2003-ban 
szerezte meg igazgatásszervező diplomáját, 
melyhez kötelező volt középfokú  nyelv-
vizsgát tenni, majd a következő évben le-
tette a szakvizsgát is. Később közbeszerzési 
referensként is bővítette tudását.

Munkája során a szociális terület mindig 
is a fő feladatai közé tartozott. Ez a munka 
tulajdonképpen arról szól, hogy segítsünk 
másoknak, azoknak, akik hiányt szenved-
nek és segítségre van szükségük. Ez pedig 
mindig jó érzéssel tölti el az embert, még 
akkor is, ha ugyan csak csekély mérték-
ben is, de tudott egy embertársán segíteni. 
Ez a tevékenység 1991. óta tovább bővült 
Ecseren, hiszen az önkormányzat minden 
évben ajándékcsomaggal lepi meg a 70 év 
feletti lakosokat karácsony tiszteletére. Így 

Irsikné Sipos Ildikót Gál Zsolt polgármester és Barta Zoltán jegyző köszöntötte a képviselő-testületi ülésen 
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egészen beindítása óta ez a program is az 
ő hatáskörébe tartozik, ahol nagyon jó 
csapattal dolgozik együtt. Ebben nemcsak 
a nyugdíjas, de az aktív kollégák egyaránt 
jelen vannak, akikre bármikor bizton szá-
míthat. 

Az anyakönyvvezetés szintén egy tradi-
cionális feladata már, ami egy külön speci-
ális területet képvisel az államigazgatáson 
belül. Ehhez a munkakörhöz így egy tan-
folyamot kellett elvégeznie a Pest Megyei 
Önkormányzat szervezésében, mely után 
le kellett tenni az előírt vizsgát is. Ennek a 
területnek egyébként számos, szerteágazó 
vetülete van, s egyre több nemzetközi vo-
natkozás is társul hozzá, hiszen a külföldi 
munkavállalásokkal az emberi kapcsolatok 
is egyre inkább úgymond „nemzetközivé” 
válnak. Az elmúlt évek fő tendenciáival 
összevetve egyébként érdekes módon azt 
tapasztalta, hogy az elmúlt évben kötötték 
Ecseren a legtöbb házasságot. Mondhat-
ni megduplázódott a számuk a korábban 
szokásos évi mennyiséghez képest. Anya-
könyvezéskor mindig a helyi illetőséget 
kell anyakönyvezni. Legyen szó születésről, 
esküvőről vagy akár halálról, mindhárom 
esetben csak az Ecseren történt események 
tartoznak a helyi anyakönyvvezető fenn-
hatósága alá. Amikor pedig házasságkö-
tési szertartást vezet, azok mindegyikére 
úgy készül, hogy az az ifj ú pár számára a 
legkülönlegesebb nap legyen. Így minden 
alkalommal más az ünnepi műsor is, más-
más verssel, köszöntő szöveggel készül – s 
természetesen alaposan felkészül minden 
ifj ú párból is, hogy a lehető legszemélye-
sebb legyen számukra az ünnepély .  Az 
adminisztrációt illetően 2014. óta létezik 
az úgynevezett EAK (Elektronikus Anya-
könyvi) rendszer, amelybe fel kell tölteni a 
már meglévő anyagokat az anyakönyvek-
ből. Mind a születésnek, házasságkötésnek 
és halálnak szerepelni kell benne, ha valaki 
Ecseren  született, házasodott, elvált, vagy 
meghalt. 

A heti egy alkalommal történő visszajá-
rás egyébként teljesen megfelelő számára, 
mert így nem kell majd azzal az érzéssel 
megküzdenie, hogy egyik napról a másikra 
hirtelen megszűnik minden és minden-
ki körülötte. Nagyon jó érzés már most is 
visszajönni kedves kollégáihoz, akik már-
is hiányoznak neki. Viszont az is kedvező 
számára, hogy megszűnik egyúttal a határ-
idők által kiváltott nyomás érzése is. 

De otthon sem marad feladatok nélkül, 
s a család szó szerint apraja-nagyja nagyon 
is számít a jelenlétére. Van ugyanis már 
egy 5 és fél éves Szofi  nevű lányunokája, s 

márciusra várja kisebbik lánya a legújabb 
jövevény kisfi út. Főként a család motiválta 
a 40 év utáni nyugdíjba vonulási lehetőség 
kihasználását is, hiszen így majd többet 
tud az unokáknál besegíteni. Szerencsére 
kocsival közlekedik, így gyorsan oda tud 
érni bármelyik gyerekéhez, akik máris 
nagyon várják és számítanak rá. Úgy ter-
vezik, hogy hetente legalább egy-két alka-
lommal ő megy majd Szofi ért az oviba, de 
természetesen ott lehet majd nála akkor 
is, ha beteg, de a nagyinál töltheti a nyá-
ri szünet kellemes napjait is. Az újszülött 
unoka életét pedig már születésétől fogva 
testközelből tudja fi gyelemmel kísérni. 
Jövő nyártól pedig már a férje is megkezdi 
a rendes időskori nyugdíját, így nem lesz 
semmi akadálya annak, hogy ők legyenek 
a család központja. Szóval a tervek szerint 
egyáltalán nem fog kiüresedni körülötte a 
világ, s a tétlenség egyébként sem jellem-
ző rá. Örökké tevékenykedő lényét ezúttal 
is egy igen szép, nemes feladat motiválta, 
hogy változtasson: most is – mint munká-
ja során mindig – segíteni fog, s családja, 
unokái boldogulását szeretné segíteni. De 
végül is mindenki megértette, hogy most 
máshol is nagy szükség van rá. Reményte-
li várakozással tekint tehát az elkövetkező 
évek felé, s nagy izgalommal várja, hogy 
sokat lehessen együtt az unokáival. Így 
megadatik számára az a lehetőség, hogy 
nyomon kísérheti fejlődésüket, tanúja lehet 
értelmük nyiladozásának. Annak idején ő 
is nagyon sok időt töltött a nagymamájá-
val, ami ma is igen szép emlék számára, s 
reméli, hogy ő is hasonlót tud majd nyúj-
tani a kicsiknek, aminek melegsége elkíséri 
őket egy életen át, s kellemes érzéssel gon-
dolnak majd mindig vissza a nagyira. 

Nagy dolog ez mai világunkban, amikor 
már-már kihalóban van az önzetlenség tu-
lajdonsága, s fölé tud kerekedni a lassan 
mindent felülíró ego, az önmegvalósítás 
könyörtelen kényszerének. Ám egy meleg-
szívű kollégából könnyen melegszívű nagyi 
is válhat, aki csodát tud művelni a legifj ab-
bak lelkében sok-sok mesével, játékkal, a 
kedvenc süti vagy étel egész lakást betöltő 
illatával és szerető, cirógató gondoskodá-
sával – mindannyi-
uk lelki épülésére 
és örömére. Ehhez 
kívánunk Irsikné 
Sipos Ildikónak na-
gyon jó egészséget 
és sok-sok felejthe-
tetlen boldog pilla-
natot az elkövetkező 
években.  

A Törökbálinti Tüdőgyógyintézet tüdő-
szűrést tart 2019. február 25-én, hétfőn, 
26-án, kedden és 27-én, szerdán Ecseren a 
Rábai Miklós Művelődési Házban, mind-
három nap 8. és 18. óra között.  (Ecser, 
Bajcsy-Zsilinszky utca 3.)

A szűrővizsgálat 40 év feletti lakosok-
nak évente egy alkalommal továbbra is 
ingyenes. 40 éves kor alatt, illetve munka-
helyi alkalmassági vizsgálathoz a vizsgálat 
díja 1700-Ft, mely az OEP által országo-
san elrendelt összeg. A befi zetés a szűrőál-
lomáson kapható csekken történik. A 14-
18 év közötti gyermekek szűrése ingyenes, 
de beutaló, és szülői beleegyező nyilatko-
zat szükséges. A törvény által kötelezet-
tek, illetve a 18 évnél idősebb tanulóknál, 
akiknek az oktatási törvény ezt előírja, a 
vizsgálat természetesen ingyenes.

Panasz nélkül is lehet beteg.
A vizsgálat alkalmas a TBC, illetve sok 

más tüdőbetegség időben történő felisme-
résére.

Kérjük a vizsgálatra hozza magával sze-
mélyi igazolványát, TB kártyáját, illetve ha 
van, az előző évi tüdőszűrő igazolást!

Felhívjuk a fi gyelmüket, hogy a tüdő-
szűrésen adminisztrációs munkát végző 
személyek helyi önkéntesek, akik a vizsgá-
lat menetére nincsenek befolyással.

Figyelem! 
Tüdőszűrés!
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Különös látvány fogadta azokat az érdek-
lődőket, akik a január 26-i hideg téli dél-
utánon ellátogattak a művelődési házba. A 
nagyterembe érve ugyanis nem egy előadás 
kellékei, a berendezett színpadkép, hanem a 
közönség foglalt helyet a színpadon s annak 
közvetlen előterében. A nézőtéren viszont, 
szokatlan módon egy cirkuszi előadás jól 
ismert felszerelési tárgyai várták. Minder-
re a szerepcserére pedig azért volt szükség, 
hogy az ecseriek körében is már jól ismert 
Wertheim cirkusz produkciójához a kel-

lő tér mellett a közönséggel való közvetlen 
kapcsolat is csupán karnyújtásnyira legyen. 
S a várt hatás nem is maradt el, hiszen a 
fergeteges produkcióban kicsik és nagyok 
egyaránt megtalálhatták az ízlésüknek leg-
inkább megfelelő számot. 

Rögtön jött is a gyerekek kedvence, a pi-
ros orrú Ricsi bohóc, aki minden ügyeske-
dése ellenére sem tudta elkerülni, hogy ne 
orral a tortában fejezze be attrakcióját. Majd 
megcsodálhattuk a bámulatos ügyességű 
Dzsenifert, aki nemcsak számtalan hul-
lahopp karikát képes a testén egyidejűleg 
pörgetni, de otthonos a zsonglőrködésben 
– mégpedig párosan is. Sőt, nem riad visz-
sza a késdobálástól sem és szeme se rebben 
akkor sem, ha éppen hajlított derékkal kell 

a dobóparaván elé állnia. Aki pedig eddig 
még nem tudta, most megismerhette annak 
titkát is, hogy hogyan működik a világ leg-
takarékosabb mosogatógépe – víz, áram és 
mosogatószer nélkül. Nem kell hozzá sem-
mi más, csupán a tündérien aranyos Manó 
kutyus, aki a gép belsejében ücsörögve 
szemvillantás alatt fényesre nyalja a gépbe, 
azaz pontosan az orra elé helyezett szennyes 
tányérokat. A négylábú kis főszereplőről 
egyébként tudni illik, hogy igen súlyos cu-
korbetegségben szenvedett, amikor a Wert-

heim családhoz került. Ám az állatok iránt 
érzett önzetlen szeretetüknek és felelősség-
érzetüknek köszönhetően mindent meg-
tettek s azóta is megtesznek, hogy állapota 
stabilizálódjon. Ennek köszönhetően pedig 
ma már remekül érzi magát s élvezi minden 
fellépését a közönség előtt. S hogy a mű-
sor főszereplői, a gyerekek ne érezzék úgy, 
hogy ezek a varázslatos cirkuszi pillanatok 
is nyom nélkül éppen úgy tovaszálltak, mint 
a többi, erről a körültekintőségéről is híres 
Ricsi bohóc gondoskodott. A fényképező-
gépe elé álló gyerekeket ugyanis saját ruhá-
jukban és az általa adott jelmezkellékekben 
is ’lespriccelte’, ugyanis azon az exponálás 
nem fotót, hanem spriccelő vízsugarat pro-
dukált – az attrakció ’modelljelinek’ nagy 

meglepetésére. 
S hogy a sok nevetésben legyen egy kis 

szusszanás is, szünet következett, melyben 
a cirkusz saját büféje által kínált vattacukor, 
pattogatott kukorica és egyéb fi nomságok 
mellett tombola is szerepelt, ahol több más 
értékes ajándék mellett egy vadonatúj web-
kamera elnyerésére is volt lehetőség a kisor-
solandó nyeremények között. A szünet utá-
ni élőállat bemutatón pedig valóságos, élő 
hüllők léptek a porondra. Itt először a kék-
nyelvű szkink, azaz óriásgyík lépett színre 

egyenesen Indonéziából, akiről megtudtuk, 
hogy igazi kis konyhamalac és sok olyan 
ételt szeret, mint az ember. Így többek kö-
zött nem vész kárba az étrendjében felkínált 
tejbegríz vagy palacsinta sem. Valószínűleg 
nemrég tömhette meg pocakját valamilyen 
fi nomsággal, ugyanis Dzsennifer karján bé-
késen elnyúlva tűrte, hogy körbevigye a né-
zőtéren, s a bátrabb gyerekek kedvük szerint 
meg is simogassák. Őt – méretét tekintve – 
jóval nagyobb társa, az afrikai királypiton 
követte a sorban. Róla annyit tudhattunk 
meg, hogy háromhetente táplálkozik, s egy-
egy alkalommal 8-10 patkány szerepel az ét-
lapján. Ám ha éppen ínséges idők járnának, 
akár nyolc hónapig is kibírná éhen. S hogy 
rendkívül értékes bőre mindig hibátlanul 

Végigtapsolták a kicsinyek a Wertheim 
család cirkuszi előadását

lő é ll kö ö é l llóó kö l h i ládh k üllü ÁÁÁÁÁÁ áll k i á I dd éé iáábbóll ki ől

Wertheim Dzsenifer édesapjával, Wertheim Richárddal zsonglőrprodukciót mutat be a feszülten fi gyelő gyerekeknek
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szép legyen, két havonta levedli azt. Aki 
pedig bátorkodott végighúzni ujját az óriás-
kígyó bőrén, személyesen meg is győződhe-
tett róla, hogy az milyen makulátlanul sima. 

Mindezt a látványos, kellemes szórako-
zást nyújtó programot a Wertheim család 
cirkusza hozta el az ecseri közönségnek. 
Amint Wertheim Richárd, a vállalkozás 
vezetője elmondta, ők tulajdonképpen egy 
mintegy kétszáz éves, német gyökerekkel 
rendelkező cirkuszdinasztia leszármazói, 
akik folytatják az őseik által megkezdett 
utat, s akiknek nem munka, hanem élet-
forma a cirkusz. Sokrétű műsorkínálatuk 
pedig mondhatni az évszakokkal együtt 
változik. Így január és február a téli turnék 
időszaka, amikor a meghívásoknak eleget 
téve járják az országot. A tavasz kezdetén, 
március-április táján rendszerint hüllőkiál-
lítást tartanak, míg a nyár a cirkuszfesztivál 
időszaka. Ecsernek pedig már visszatérő 
előadói, hiszen rendszeresen részt vesznek 
a majálison, ahová rendezvénysátrukat is el 
szokták hozni ugrálóvárral és számos más 
olyan attrakcióval, ami a gyerekek érdeklő-
désére tarthat számot. 

Nevük nemcsak itthon, de külföldön is 
jól cseng, hiszen öt évet dolgoztak Német-
országban is, mégpedig egy nagy plázában 
szórakoztatták a nagyérdeműt. Úgy terve-
zik, hogy ha ez évben már nem is, ám jövőre 
ismét visszatérnek a német közönség elé. S 
noha anyagilag jobban megéri a német ven-
dégszereplés, idén azonban itthon számos 
olyan rendezvény van, aminek élményét 
és hangulatát semmivel nem lehet pótolni. 
Mindezek mellett fi lmek készítésében is 
részt szoktak venni. Így például a Kincsem 
című fi lm késdobáló jeleneteiben is őket 
láthatjuk a fi lmvásznon. Törzsközönségük 
magját egyébként az ovis korosztály adja, s 
amint Wertheim úr elmondta, ha jól szét-
nézünk, felső tagozatos gyerek szinte alig 
volt látható a nézők között. Fontos róluk 
tudni azt is, hogy ma már ők az egyetlen 
olyan cirkusz, amely ingyen jegyeket ad az 
ovisoknak. A családban egyébként három 
lánygyerek van: Alexa 20, Szintia 22, Dzse-
nifer pedig 25 éves. S a külföldi szereplések 
is tulajdonképpen akkor kezdődtek, ami-
kor a lányok kicsit már nagyobbacskák vol-
tak s így be lehetett velük vállalni egy-egy 
hosszabb utazást is. Ecserre ez alkalommal 
viszont csak Dzsenifer tudott eljönni, mi-
vel húgai mindketten lebetegedtek. Az ifj ú 
művésznő elmondta, hogy valamennyi 
számukat a családon belül tanulják meg. S 
noha iskolába artistaképző gimnáziumba 
járt, ám mivel ott erre nem volt lehetőség, 
s csak egy-egy számot sajátíttattak el a ta-

nulókkal, így ő csak a sima gimis órákon 
vett részt. Egyébként 4 éves volt, amikor az 
első hullahopp karikás műsorával fellépett, 
ma pedig már részt vesz szinte valameny-
nyi produkcióban, legyen az zsonglőrszám, 
késdobálás, hüllőbemutató vagy éppen a 
büfé üzemeltetése, amit éppen olyan szí-
vesen csinál, mint bármely másik számot 
– kivéve a hüllők etetését, ami nem éppen 
a legkedvesebb feladat számára. A nézőté-
ren helyet foglalók azonban ebből semmit 
sem érezhettek, hiszen olyan szakavatott 
kezekkel mutatta körbe az állatokat közöt-
tük, mintha minden nap ez lenne a mun-
kája. Természetes, hogy e sorok között 
többségben voltak az ovis és a még náluk 
is fi atalabb, valamint a kisiskolás korúak 
képviselői. 

Wunderlich - Makai Zalán ez utóbbi kor-
osztály képviseletében várta az előadást, 
hiszen 9 évével ő már nagyobbnak számít e 
körben. Mint elmesélte, látták a cirkusz hir-
detését kiplakátolva, s felkeltette az érdeklő-
désüket, hogy vajon milyen lehet az előadás. 
Nem szoktak egyébként cirkuszba járni, ám 
mostani jövetelükkel azt is szerették volna 
úgymond ’letesztelni’, hogy kishúga, a 4 éves 
Szinta mennyire bírja majd végigülni az elő-
adást. S ha ez jól megy neki, akkor majd el-
mennek a fővárosi nagycirkuszba is. Szinta 
természetesen a bohócot várta legnagyobb 
érdeklődéssel, azonban mindkettőjüket ér-
dekelték az állatok is. 

Ottlakán Zita a 7 éves ikerpárral és a 9 
éves nagylánnyal érkezett az előadásra. Ők 
is látták a hirdetést, s a nagymamával úgy 
határoztak, hogy eljönnek megnézni. A 
nagyi egyébként sokszor besegít más alkal-
makkor is, most pedig külön örömöt jelen-
tett, hogy nem kell messzire menniük egy 
kis szórakozásért. Három gyerekkel ugyanis 
nem egyszerű eljutni valahová, s egyébként 
is a hétköznapokon is sokat kell utazniuk a 
munkába és az iskolába egyaránt. Ezért is 
örültek különösen annak, hogy ezúttal hely-
be jött a szórakozás, s hasonló lehetőségeket 
máskor és több alkalommal is szívesen ven-
nének. A család egyébként szereti a cirkuszt, 
s a karácsonyi ajándék is egy ilyen előadás 
volt a Boch csarnokban. A gyerekeknek 
ilyenkor pedig az a büntetés, ha nem visel-
kednek jól, hazamennek az előadásról. 

A nézőtéren sétálókat viszont bizonyára 
meglepte, hogy Kozma Barbit, a Nazirah 
Hastáncstúdió vezetőjét ezúttal nem a szín-
padon, hanem a közönség soraiban láthatta. 
Ennek oka pedig egyszerű: kisebbik lányát, 
az 5 éves Flórát hozta el a műsorra. A család 
idősebb gyermekei már más programot vá-
lasztottak.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 
(NAK) kezdeményezésére a Magyar 
Országgyűlés elfogadta az engedéllyel 
nem rendelkező kutak bírságmentes 
fennmaradására korábban 2018. de-
cember 31-ig szóló időpont 2020 végé-
ig történő meghosszabbítását.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 
(NAK) még 2016-ban kezdeményez-
te azt a törvénymódosítást, miszerint 
illegálisan kialakított kutakat bírság-
mentesen lehessen engedélyeztetni az 
illetékes vízügyi hatóságoknál.

A NAK által 2016-ban indítványozott 
törvénymódosítás lehetővé teszi, hogy 
a legálissá vált kutak tulajdonosai eu-
rópai uniós pályázatokon is indulhas-
sanak. A visszajelzések alapján számos 
gazdálkodó élt a lehetőséggel. Az uniós 
források biztonságos lehívása érdeké-
ben a NAK kezdeményezte a moratóri-
um 2020. december 31-ig történő meg-

hosszabbítását.
A moratórium 2020 végéig történő 

meghosszabbítása alapján mentesül 
a vízgazdálkodási bírság megfi zetése 
alól az a személy, aki az engedély nél-
kül vagy engedélytől eltérően létesített, 
vízkivételt biztosító vízilétesítmények 
– többek között a mezőgazdasági célú, 
a zártkerti, illetve a házi vízigényt ki-
szolgáló kutak – vízjogi fennmaradási 
engedélyezési eljárását 2020. december 
31-ig kérelmezi. 

A NAK azon dolgozik, hogy az ille-
gális kutak fennmaradási engedélyezé-
se minél egyszerűbben, olcsóbban és 
gyorsabban megtörténhessen. Ennek 
érdekében a köztestület az év elején a 
jogalkotóval további egyeztetéseket 
folytat.

A fentiek okán érdemes várni a kérel-
mek benyújtásával, az egyszerűbb sza-
bályozás megjelenéséig.

Kutak – érdemes 
várni a kérelmekkel
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Izgatottan készült a sorrendben 11. éves 
beszámoló közgyűlés megtartására Soso-
vicza Jánosné Mariska néni a február 9-iki 
szép napsütéses délutánon. Mint mondot-
ta, ennyi éve vezeti már a klubot, s kelle-
mes kötelessége, hogy minden év elején 
számot adjon a tagság előtt mindenekelőtt 
a pénzügyi, gazdálkodási helyzetükről, 
valamint az előző év kulturális eseménye-
iről.

A 2018-as év egy kicsit más volt, mint 
a korábbiak, hiszen szép kerek évfordulót, 
fennállásuk 35. évét ünnepelték tavaly. 
Ennek tiszteletére nagyszabású jubileumi 
ünnepséget rendeztek számos meghívott 
vendéggel s mintegy 320 fő részvételével. 
A rendezvény nagyon jól sikerült, ám mi-
vel már júniusra esett, így egy kirándulást 
ki kellett hagyniuk a szokásos évi menet-
rendből. S noha így egy nappal keveseb-
bet kirándultak, ám a jubileumi ünnepség 
élménye és jó hangulata remélhetőleg 
mindenkit kárpótolt e kiesésért. 2019-
re viszont ismét négy közös kirándulást 
terveznek, ám döntés még nem született, 
hogy ezek hová viszik majd el az ecseri 
nyugdíjasokat. 

Ám jól tudjuk, a nyugdíjas klub a saját 
kikapcsolódásukat szolgáló közös kirán-
dulásaik mellett igen hasznos és aktív 
munkát végez a település valamennyi 
közös programján és rendezvényén. Kul-
túrcsoportjuk előadásait mindig a legma-
gasabb színvonalú előadás jellemzi, s mint 
Mariska néni elmondta, örvendetes tény, 
hogy ennek taglétszáma az utóbbi időben 
bővült is egy fővel, aki ugyan már régóta 
tagja a klubnak – ám a Kultúrcsoport 
munkájába csak a legutóbbi időben kap-
csolódott be. 

Sajnos, a tánccsoport tagjai pillanat-
nyilag többféle egészségügyi problémával 
küzdenek: van, aki maga küszködik vala-
milyen végtag vagy egyéb mozgásszervi 
problémával, ám akad olyan is, akinek a 
férje szorul ápolásra, így nehézségbe üt-
közik a próbákon való részvétel. Így sajnos 
a beszámoló közgyűlésen adott műsorban 
sem tudtak fellépni. A Hagyományőrző 
kör rendezvényeire azonban lélekben már 
nagyon készülnek, ezért – mint Mariska 
néni tréfásan megjegyezte – addigra kö-
telező lesz mindenkinek rendbe is jönnie. 
Annál is inkább fontos ez, hiszen erre az 
évre – noha még csak február elejét írjuk 
– máris van három felkérésük: áprilisban 
a gyáli kistérségi rendezvényre hivatalo-

sak, júliusban a gyömrői Nyugdíjas Klub 
hívta meg őket a negyven éves jubileumi 
ünnepségükre, s már a novemberük is be 
van táblázva, amikor is baráti meghívás-
nak tesznek majd eleget Üllőn.

A közgyűlés kezdetén Kurunczi Lajosné 
levezető elnök köszöntötte a klub megje-
lent tagsaságát és szeretettel köszöntötte 
meghívott vendégeiket: Gál Zsolt polgár-
mestert és nejét, valamint Aszódi Csaba 
Andrást, a Szlovák Önkormányzat vezető-
jét. Egyidejűleg felkérte Lukicsné Harazin 

Mártát az ülés jegyzőkönyvének vezetésé-
re. 

Ezt követően Szilágyi Ferencné gaz-
dasági vezető adott tájékoztatást a klub 
pénzügyi helyzetéről, majd pedig Soso-
vicza Jánosné Mariska néni tartotta meg 
évértékelő beszámolóját. 

Elmondta, hogy 2018-ban taglétszámuk 
193 fő volt, amelyből 16 fő pártolótag. A 
Kultúrcsoport 13 főt számlált, a tánccso-
port pedig 10 főt, ám volt, amikor ha csak 
8 fővel is, de színpadra álltak. Ezután is-
mertette az elmúlt évi eseményeken való 
részvételeiket. Ezek között szerepelt a 
Majális, az augusztus 20. köré szerveződő 
rendezvények, a Horgásztónál tartott kö-
zös programok, valamint vendégszereplés 
Gyálon és Pencen. A Hagyományőrző Kör 
színeiben felléptek Maglódon és Szlováki-
ában is, valamint a szlovák önkormányzat 
anyagi  támogatásával kézműves foglal-
kozással egybekötött sütinapon gyúrtak-
dagasztottak együtt a gyerekekkel. Mint 
minden évben, tavaly is megtartották a 
szokásos Nő- és Anyák napi, a Férfi  napi, 
valamint az Erzsébet és Katalin napi bált 

– szokás szerint színes műsorral, vacso-
rával, majd pedig zenével és tánccal. Kü-
lön kiemelte a 2018-as 35. jubileumi évet 
köszöntő ünnepi rendezvényüket, mely-
lyel kapcsolatban megköszönte a helyi, 
valamint a szlovák önkormányzat   ma-
gasabb összegű támogatását, valamint 
hangsúlyozta, hogy a klub saját jó pénz-
ügyi gazdálkodásának köszönhetően tu-
dott hozzájárulni a felmerült költségek-
hez. Megköszönte, hogy tánccsoportjuk 
a Zöldkoszorú Hagyományőrző Kör tá-

mogatásával jutalom kiránduláson is részt 
tudott venni múlt év végén a pozsonyi ka-
rácsonyi vásáron. A 2019-es évet illetően 
elmondta, hogy idénre is a négy szokásos 
kirándulást szeretnék megszervezni, ami-
re még várják a javaslatokat a tagságtól. 
Végezetül pedig megköszönte mindazon 
személyek együttműködését, akiknek 
munkája elengedhetetlenül szükséges volt 
az elvégzett feladatok zavartalan lebonyo-
lításához. Így Ráthy József zenei kíséretét, 
valamint Gyulai Erzsike magyarnótás szí-
nes fellépéseit, továbbá mindkettőjük tíz 
éves együttműködését a klubbal. Köszön-
tet mondott Osztertág Istvánnak is, aki 
fáradhatatlanul és precízen mindig azon 
dolgozott és dolgozik, hogy megörökítse 
valamennyi rendezvényüket és fellépé-
seiket. Megköszönte továbbá a vezetőség 
valamennyi tagjának, a bizalmiaknak, a 
büfés lányoknak, a teremrendezőknek fá-
radhatatlan munkáját, valamint a művelő-
dési ház igazgatójának és munkatársainak 
hathatós segítségét. Szintén köszönetet 
mondott a települési és a szlovák önkor-
mányzatnak a nyújtott támogatásért és a 

Nyugdíjasaink vidám délutánja

Halas János énekespartnerével
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Az idei évben a Laky Ilonka Általános 
Iskola bekapcsolódott egy nemzetközi 
projectbe, amely azt a célt tűzte ki, hogy 
megmutassa a fi ataloknak, hogy számító-
gép és mobil nélkül is képesek jól érezni 
magukat. A magyarországi iskolák közül 
három regisztrált, köztük az ecseri.

Fel kellett fedezniük azt, hogy nemcsak 
a digitális játékok jelentik az egyetlen 
örömforrást, kikapcsolódási lehetőséget. 

Miért is fontos ez? Az önfeledt játék 
során a gyerekek élményhez jutnak, meg-
tapasztalják az őket körülvevő világot, 
elvonatkoztatnak a valóságtól, szabályo-
kat tanulnak, barátokat szereznek. Öröm, 
kudarc, együttlét, tanulás. Ezen a napon 
a tanulók társasjátékoztak, körjátékoztak, 
közösségi játékokat játszottak, kártyáz-
tak, mozgásos játékokkal szórakoztatták 
magukat, stratégiai játékokkal tették pró-
bára elméjüket, saját készítésű társasokat 
hoztak be az iskolába. Nagyon élvezték a 
játékot!

(Fotó: 12. oldal)

Számítógép és 
mobil nélkül is 
lehet élni

Február 2-a Gyertyaszentelő Boldogasszony 
ünnepe, míg 3-a Szent Balázs napja. A vasár-
napi szentmise kezdetekor Dr. Tanczik Balázs 
plébános úr szentelte meg a felújítás alatt álló 
templomunk mellékoltárán elhelyezett gyer-
tyákat.

Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén 
arra emlékezünk, hogy Szűz Mária, Jézus szüle-
tése után negyven nappal bemutatta gyermekét 
a jeruzsálemi templomban. Az előírt áldozat 
fölajánlásakor jelen lévő agg Simeon Jézust a 
nemzetek megvilágosítására szolgáló világos-
ságnak nevezte. Innen ered a gyertyaszentelés 
szokása.

A mise végén plébános úr Balázs áldásban 
részesítette a híveket. Kezében Y alakú gyertyát 
tartva adott áldást „torokbetegség és minden 
más baj” ellen.                              (Fotó: 12. oldal)

Gyertyaszentelés

jó együttműködésért, valamint a Zöldko-
szorú Hagyományőrző Kör nélkülözhetet-
len támogatásáért. 

Mint mondotta, minden célhoz jó ösz-
szefogás szükséges, mert egyik fél sem 
tudja egyedül véghez vinni azt, amire csak 
együtt képesek. Végezetül pedig bejelen-
tette, hogy a klub programjain a jövőben 
egy új fi atalember, Petrik Balázs fogja szol-
gáltatni a zenét s reményét fejezte ki, hogy 
jól fogja magát érezni köreikben. Mon-
dandóját pedig egy buzdító kis versikével   
zárta: „Kedves Nyugdíjas! Ha elfáradtál, 
mert elmúltak az évek,/Ne csüggedj, ke-
ress a korodnak megfelelő szépet./Légy 
vidám, egészséges és boldog,/s meglásd, 
rendeződnek a problémák, a dolgok./Kö-
zösen tegyük szebbé ezt a világot,/ízleljük 
már mos a mennyei boldogságot./Váljon 
minden titkos szép álmunk valóra./Áldott 
legyen minden együtt töltött óra!/ 

S mint minden alkalommal, ezúttal is 
a Kultúrcsoport nyitotta meg a hivatalos 
beszámolót követő, a szokásosnál időhi-
ány miatt rövidebbre szabott műsort. A 
műsorban szerepelt magyarnóta és ope-
rett, népszerű sláger és tréfás jelenet is. S a 
fellépő „művészek” is jószerint jól ismert 
előadók már, hiszen ki ne ismerné példá-
ul a Kurunczi házaspár, vagy Sztancsikné 
Pannika igényes műsorszámait, hogy csak 
néhányat említsünk a népes repertoárból. 
S hogy a férfi  előadók se érezzék magu-
kat hátrányos helyzetben, ez alkalommal 
kettejük produkciójára szeretnénk kicsit 
részletesebben kitérni. Halas János tizen-
hat éve nyugdíjas már, ám mint mondotta 
nyugdíjba vonulásakor még nem lépett be 
rögtön a klubba. Viszont fi atal korában, 
már iskolás évei alatt is néptáncos volt. Így 
könnyen adódott, hogy amikor tudomá-
sára jutott, a nyugdíjas csoportban kevés 
a férfi  táncos, egyből belépett. Itt pedig 
azóta is Mariska néninek a párja, ha nép-
táncot adnak elő. Most viszont új olda-
láról mutatkozott be, hiszen közös ének-
számot adott elő Piroskával, a nyugdíjas 
klub pesti tagjával, aki ecseri nyugdíjassá 
válásának különös történetét is elmondta 
érdeklődésünkre. Történt egyszer, hogy 
Piroska fi lmen megnézte az Ecseri lako-
dalmast, ami nagyon megtetszett neki. 
Ezt követően felkereste hát a művelődési 
házat, ahol bővebb tájékoztatást kapott s 
lehetősége nyílt a klubhoz való csatlako-
zásra is. Az évek folyamán aztán nagyon 
szépen beilleszkedett a tagságba, megvá-
sárolta a népviseleti ruhákat is, sőt azóta 
már beszervezte s magával hozza a barát-
nőit és a testvérét is a közös alkalmakra. 

Most pedig Halas úrral énekeltek nagy-
sikerű operett duettet, melyben először 
megtudhattuk, hogy ’Budapest, Budapest 
de csodás!’, majd pedig egy kis prózai át-
kötéssel máris Óbudán termettünk, ahol 
egy ’jó túrós csuszával’ tölthettük meg 
időközben megkordult gyomrunkat. S 
hogy a mostani műsorban többen is új 
oldalukról mutatkoztak be, mint ahogy 
azt megszokhattuk, mi sem bizonyítja 
jobban, mint hogy Horváth András is az 
irodalom, a próza és vers világába kalau-
zolta el hallgatóságát. A csodálatos hangú 
énekes, akinek számtalan énekszámát volt 
már lehetőségünk végighallgatni, először 
Albert Ferenc: Fagyos téli éjjelen című 
télidő versét, majd pedig Tóth Zoltán: A 
nyugdíjas imája című vidám prózai művét 
adta elő, melyben az újdonsült nyugdíjas 
várakozásai és a tapasztalt valóság közti 
csalódás okozta bánkódás sorain derül-
hettünk.

E darabokban Horváth úr megcsillog-
tatta kivételes orgánumát, aminek nem-
csak énekben, de prózában is kivételes 
hatása van. Érdeklődésünkre elmondta, 
hogy mindig is vonzó volt számára mind-
két műfaj. S még mint szakközépiskolás, 
az országos döntőbe is eljutott a Szép ma-
gyar beszéd versenyen. Akkoriban olyan 
nyelvművelő óriások jegyezték még ezt a 
programot, mint Péchy Blanka és Lőrincze 
Lajos. A döntőt minden évben Győrben 
rendezték, s egy ilyen alkalommal meg-
tekintették a Széchenyi család síremlékét, 
amelyen a következő feliratot olvashatta: 
„Voltunk, mint ti, lesztek, mint mi.” S ak-
kor, 17 évesen szinte tátott szájjal olvasta 
e sort, ami oly mély benyomást gyakorolt 
rá, hogy azóta is megmaradt benne. Csak-
úgy, mint a szép, igényes beszéd iránti 
igénye. Nagyon szeretett volna akkoriban 
bemondó lenni – ám az igen nehéz vállal-
kozás volt, így inkább a zene irányába for-
dultak lehetőségei. Beiratkozott az Orszá-
gos Szórakoztatózenei Központba, ahol 
zenei szakmunkás bizonyítványt szerzett 
dobra és énekre. Itt olyan hírességekkel 
járt együtt, mint pl. Vikidál Gyula vagy 
Szűcs Judit, akikkel néha skálázni is nyílt 
lehetősége. Pá-
lyafutása során 
aztán sok lako-
dalomban sze-
repelt és sok ze-
nész kollégával 
nyílt lehetősége 
fellépni. Mind-
ez nagy élményt 
jelentett számá-

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Ezúton szeretnénk megköszönni együttérzésüket 

azoknak, akik édesanyánk, 
Ézsiás Andrásné   

2019. január 7-i búcsúztatásán részt vettek 
az ecseri  temetőben.

A gyászoló család
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Március
01. Line Dance 18.30-20.00 Művelődési Ház Varázs Lovas Sport Egyesület
02. Hagyományőrző beszámoló Művelődési Ház Hagyományőrzők
08. Száz Kéz Egyesület Farsang Laky Ilonka Általános Iskola Száz Kéz Egyesület
14 Március 15-i ünnepség Művelődési Ház, falu Laky Ilonka Általános Iskola
18. Vegyesvásár 14.00-16.00 Művelődési Ház Quality Ker. Kft.
18-22. Iskolai Fenntarthatósági Témahét Laky Ilonka Általános Iskola Laky Ilonka Általános Iskola
22. Line Dance 18.30-20.00 Művelődési Ház Varázs Lovas Sport Egyesület
25-26. Iskolai nyílt napok Laky Ilonka Általános Iskola Laky Ilonka Általános Iskola
27. Iskolai kampánynap Laky Ilonka Általános Iskola Laky Ilonka Általános Iskola
29. ÖTE közgyűlés Művelődési Ház Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Április
01. Iskolai fordított nap Laky Ilonka Általános Iskola Laky Ilonka Általános Iskola
05. Line Dance 18.30-20.00 Művelődési Ház Varázs Lovas Sport Egyesület
8-12. Iskolai digitális témahét Laky Ilonka Általános Iskola Laky Ilonka Általános Iskola
11-12. Iskolai Húsvét Kupa Laky Ilonka Általános Iskola Laky Ilonka Általános Iskola
12. Társasjáték Klub 17.00-20.00 Művelődési Ház Száz Kéz Egyesület
13. Polgárőrség beszámoló Művelődési Ház Polgárőrség
17. Iskolai “Te szedd!” akció Laky Ilonka Általános Iskola Laky Ilonka Általános Iskola
18 - 23. Tavaszi szünet
19. Nagypénteki mosdás a Szerelem patakban Zöld Koszorú Hagyományőrző Kör
26. Line Dance 18.30-20.00 Művelődési Ház Varázs Lovas Sport Egyesület
27. Ovi Bál Művelődési Ház 2.sz. (Andrássy utca) óvoda
29. Iskolai Központi Fogadóóra Laky Ilonka Általános Iskola Laky Ilonka Általános Iskola

Május
04. Jótékonysági Bál Laky Ilonka Általános Iskola Laky Ilonka Általános Iskola
04. Nőnapi és Anyák napi bál Művelődési Ház Nyugdíjasklub
06. Vegyesvásár 14.00-16.00 Művelődési Ház Quality Ker. Kft.
10. Line Dance 18.30-20.00 Művelődési Ház Varázs Lovas Sport Egyesület
10-12. Majális Sportpálya Művelődési Ház
13-14. Iskolai papírgyűjtés Laky Ilonka Általános Iskola Laky Ilonka Általános Iskola
20-24. Szülői értekezletek Laky Ilonka Általános Iskola Laky Ilonka Általános Iskola
23. Óvodai Évzáró Ünnepség I.sz. (Cserfa) óvoda Kéri Kriszti
26. Lovasnap**** Lovarda Varázs Lovas Sport Egyesület
30-június 3. Erdei Iskola Laky Ilonka Általános Iskola
31. Line Dance 18.30-20.00 Művelődési Ház Varázs Lovas Sport Egyesület

IDŐPONT ESEMÉNY HELYSZÍN SZERVEZŐ
Február
23. Iskolakóstoló Laky Ilonka Általános Iskola Laky Ilonka Általános Iskola
25-27. Tüdőszűrés Művelődési Ház 

Ecseri eseménynaptár: 2019 február - május
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A Cserfa következő, 2019. 03. szá-
ma március 22-én jelenik meg. 
Nyomdába adás: március 18. 
Lapzárta: március 11.

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.

Honlap: 
www.ecser.hu

A Jézus megkeresztelkedésének ünnepével vé-
get érő karácsonyi időszaktól húshagyó keddig 
tart az ún. évközi idő. Ezt a népnyelv farsangnak 
nevezi. Ilyenkor a keresztény örömre helyezzük 
a hangsúlyt, az első vasárnapi szentmise evan-
géliuma ezért a kánai menyegző története (Jn 
2,1-11). A farsangi vidámság, felszabadultság, 
zenés-táncos mulatságok vajon nem állnak távol 
a keresztény embertől? Cseppet sem. 

A mértéktelenség, a kicsapongás távol áll, de a 
Krisztus-követés alapvetően boldog és boldogí-
tó életmód, még a kereszthordozásokkal együtt 
is. Voltak korok, amikor az iménti kérdésre azt 
válaszolták, hogy egy keresztényhez kizárólag a 
bűnei siratása méltó. Hála a Jóistennek, ezek a 
korok elmúltak. Ő boldognak akar minden em-
bert itt is, nemcsak odaát. És ebben éppúgy van 
helye a lelki örömöknek (pl. az önmegtagadás-
nak, jócselekedetnek), mint a fi zikai, testi tiszta 
örömöknek. Utóbbiak is az Ő ajándékai, amiket 
azért adott, hogy használjuk. Mi nem a köldök-
nézők szektája vagyunk. Kereszténységünk em-
berközeli, a mi vallásunk alapvetően az öröm 
vallása. Ti. örömhír (=evangélium) számunkra, 
hogy meg vagyunk váltva, van értelme az élet-
nek, a mindennapos hűségnek, a munkának, a 
pihenésnek, van értelme akkor is szeretni, ha 
nem viszonozzák, van értelme a kereszthordo-
zásnak. Mindennek van értelme, amit az Úrral 
élünk meg, mert mindaz Vele köt össze. Tehát 
a derű, a szórakozás, a kikapcsolódás, a társas 
programjaink is.

Krisztus „mindenben hasonló lett hozzánk, 
a bűnt kivéve” – imádkozzuk a szentmise IV. 
kánonjában. Ezért helyezi elénk Egyházunk a 
farsang kezdetén a kánai menyegző történetét. 
Jézus nemcsak hogy nem tartja méltatlannak a 
lakodalmas mulatságot, hanem szívesen részt 
vesz azon, együtt örül az örvendezőkkel (mint 
ahogy a sírókkal is együtt sír, pl. Lázár halála-
kor). Sőt, amikor elszámolják a bor mennyisé-

gét, még Ő segít bőkezűen: csodát tesz, nehogy 
az öröm csalódásba forduljon át. Élete első cso-
dáját erre szánja. Beszédes bizonyítéka ez annak, 
hogy emberré lett értünk: nem csupán fi zikailag, 
testben, hanem szívben-lélekben is azonosul ve-
lünk.

Testvérem, a neked szóló örömhír az, hogy Ő 
veled is azonosul. Részletesen érdekli, ami téged 
foglalkoztat, testileg-lelkileg. Mert gondja van 
rád. Az isteni szeretet változhatatlan: ha a kánai 
menyegzőn érdekelte a násznép öröme, akkor 
a te mai életed minden aspektusa is érdekli. A 
gondoskodását nemcsak látványos csodával tud-
ja kifejezni. Azt bízd Rá, majd Ő eldönti, hogy 
egy csodának mikor van itt az ideje. Te csak vidd 
elé imáidban és Vele éld meg életed minden ele-
mét: testit és lelkit egyaránt. A vidámságot, a tré-
fát, az örömöket, a közösségi együttlét felszaba-
dult óráit, a szabadságolásod idejét, a pihenést, a 
szórakozást – a farsangot is. Ezek éppúgy az em-
beri élet részei, mint a fi zikai és lelki küzdelmek, 
az imádság, a szentségi élet, a bűnbánat. Jézus 
meghív: igényesen, Isten gyermekeihez méltón, 
de használjuk az ajándékait. 

Éljük meg a farsangot is Szt. Pál szavai szerint: 
„[…] akár esztek, akár isztok, és bármi mást 
tesztek, mindent Isten dicsőségére tegyetek.” 

Balázs atya 
***

Mostantól a Lélekgondozó rovatunkhoz rejt-
vényt is csatolunk. A választ minden hónapban 
Balázs atyának lehet elküldeni sms-ben vagy Vi-
ber-en a 20/433-15-57-es számra. A megnyerhe-
tő szentképet Balázs atya személyesen juttatja el 
a hibátlan megfejtést beküldők közül a leggyor-
sabbnak. Kérjük, a megfejtéssel együtt küldjék el 
nevüket és lakcímüket is (utca, házszám). E havi 
kérdésünk: Pontosan hol található a Szentírás-
ban az iménti cikk utolsó mondata Szent Páltól? 
Várjuk a megoldásokat! :-)

Balázs atya 

Farsang
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Nagyon várják az ecseri horgászok a tavaszt. Január 27-én, ki-
használva a téli időjárást nádvágást tartottak.

Globális Iskolai Játéknapot tartottak a Laky Ilonka Általá-
nos Iskolában. A gyerekek nagyon élvezték a számítástech-
nikai eszközök nélkül, egymás örömére rendezett játékna-
pot. (Cikk: 9. oldal)

Idén is folytatódott az Irodalmi kör foglalkozássorozata 
a művelődési házban. Vágvölgyi Lajosné február 7-én is 
értékes programot állított össze a kultúra kedvelőinek.  

Dr. Tanczik Balázs plébános megszenteli a gyertyákat. Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén arra emlékezünk, hogy Szűz Mária, 
Jézus születése után negyven nappal bemutatta gyermekét a jeruzsálemi templomban.  A néphagyomány szerint ha Gyertyaszentelő 
napján a medve meglátja az árnyékát, visszamegy a barlangba és alszik tovább. Ezúttal nem látta meg. Közeleg a tavasz...(Cikk. 9. oldal)
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