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Nagyközségünk minden lakójának áldott, békés karácsonyt
és eredményekben gazdag új évet kívánunk!
Vinšujeme Vám požehnané Vianoce a šťastlivý Nový rok!
Ecser Nagyközség Önkormányzata, intézményei, Szlovák Önkormányzata,
civil szervezetei, az egyházközségek és a Cserfa szerkesztősége
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Képviselő-testületi ülés – november 13.
A képviselő-testület november 13-i soros
ülésének meghívott vendégei Pokornyi
Róbertné nyugalmazott köztisztviselő és
Szever Pál, a művelődési ház igazgatója
voltak.
Gál Zsolt polgármester napirend előtt
köszöntötte Pokornyi Róbertné Marikát,
a Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportvezetőjét nyugdíjba vonulása alkalmából
és boldog, hosszú éveket kívánt az elkövetkező időkre. Barta Zoltán jegyző pedig
röviden ismertette pályafutását, méltatva
a hivatalban végzett megbízható, pontos
munkáját. (Lásd cikkünk a 6. oldalon.)
A napirendi pontok tárgyalása során
elsőként a képviselő-testület elfogadta a
Zöld Koszorú Hagyományőrző Kör 2018.
X. 1. – 2019. XI. 1. közötti időszakra vonatkozó, valamint a Rákos-mezeje Horgászegyesület és a Rábai Miklós Művelődési és
Közösségi Ház 2019. évi tevékenységéről
szóló tájékoztatóját. A testület egyidejűleg megalkotta önkormányzati rendeletét
a 2019. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosításáról és az előterjesztés
szerint elfogadta a 2019. III. negyedévi
pénzügyi tájékoztatót.
A 2020. évi belső ellenőrzési célfeladatként az ecseri óvodák pénzügyi ellenőrzése került meghatározásra, különös tekintettel az állami támogatás igénylésére
és elszámolására. A képviselők az előterjesztés szerint elfogadták az Ecseri Önkormányzati Konyha módosított Szervezeti és
Működési, valamint a szintén módosított
Élelmezési Szabályzatát. Az előterjesztés
szerint került elfogadásra az Ecser Nagyközségi Önkormányzat szociális étkezésre
vonatkozó Szakmai Programja is.
A képviselő-testület megbízta a polgármestert, hogy a településen működő vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartási rendjére vonatkozóan folytasson egyeztetést az
üzletek tulajdonosaival és üzemeltetőivel
és erről tájékoztassa a testületet. Keretöszszeg került megállapításra az önkormányzat üzemben tartásában lévő Ford Tranzit
kisbusz téli gumijainak beszerzésére. Hasonlóképpen keretösszeget állapítottak
meg a képviselők az iskolai egészségügyi
ellátás informatikai fejlesztésére 1 db laptop, a hozzá tartozó rendszer, valamint
nyilvántartó program vételére, éves programhasználatára. A testület tudomásul
vette a Budapest IX. kerület ’Bálna’ Településszerkezeti Terv módosítását, azonban
az eljárás további szakaszában nem kíván

részt venni, mert a módosítás Ecsert nem
érinti. A képviselő-testület megalkotta önkormányzati rendeletét az önkormányzat
vagyonáról és a vagyongazdálkodásról
szóló önkormányzati rendelete módosításáról is. Hasonlóképpen önkormányzati
rendelet került megalkotásra az önkormányzati lakások és nem lakáscélú helyiségek bérbeadásának és elidegenítésének
feltételeiről szóló önkormányzati rendelet
módosításáról. Az előterjesztés szerint fogadták el a képviselők a települési ivóvízellátó és szennyvízelvezető víziközmű rendszerek teljes gördülő fejlesztési tervét a
2020-2034 közötti időszakra vonatkozóan.
A testület Ecser nagyközség közigazgatási területét jelölte meg a Laky Ilonka

Általános Iskola felvételi körzethatárának.
Megbízást kapott a polgármester, hogy
a Településszerkezeti Terv módosításaként kössön szerződést a Pestterv Kft-vel
környezeti hatástanulmány készítésére, az
ajánlat szerinti összegben. Felkérést kapott
a polgármester arra is, hogy vizsgálja meg,
közbeszerzési eljárás köteles-e az Ecser,
Ecsellő utca szilárd burkolattal való ellátására vonatkozó beruházás. Megbízták a
képviselők Gál Zsolt polgármestert azzal
is, hogy a Szent Imre utca ivóvízhálózatának rekonstrukciójára ajánlatának megfelelően kösse meg a szerződést a KÖZÉP
TMK Kft-vel.
Az ülés folyamán elfogadásra került a
polgármesteri beszámoló is.

Szép eredmény az anyanyelvi versenyen

2019. november 18-án rendezték Szigetszentmiklóson, a Batthyány Kázmér
Gimnáziumban a Bolyai Anyanyelvi
Csapatverseny eredményhirdetését. Az
Ecseri Laky Ilonka Általános Iskola Ábécé nevű csapata megyei kategóriájában

az 5. helyezést érte el. A csapat tagjai:
Adame Eszter, Béki Alexandra, Borbély
András, Giczi Noémi. Felkészítő tanáruk Egegi-Hornyák Rebeka. Gratulálunk Nekik! Ebben a megmérettetésben
43 csapat versengett.

Kevesebb bűncselekmény, több felderítés
Az Üllői Városházán Közbiztonsági
Egyeztető Fórumot tartottak 2019. november 20-án. A rendezvényen Zahorecz
Sándor r. alezredes, rendőrkapitány tájékoztatta a megjelenteket a vecsési járás
bűnügyi, rendészeti és közlekedésbiztonsági helyzetéről, továbbá lehetőség
nyílt a közrend, közbiztonság aktuális
kérdéseinek megvitatására. A fórumon
megjelent meghívottak köszönetüket
fejezték ki a Monori Rendőrkapitány-

ság magas színvonalú bűnmegelőzési
és iskolarendőri tevékenységéért, illetve
javaslatokat tettek közlekedésbiztonsági
kérdésekben. A bűncselekmények száma egyre csökken a térségben, a rendőrségi felderítési mutatók javulnak. A közúti közlekedésben viszont sokkal több
jármű vesz részt, ami maga után vonja
a balesetek számának növekedését. A
tanácskozáson Ecser Önkormányzatát
Barta Zoltán jegyző képviselte.
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Eredmények, tervek Ecser karácsonyfája alatt
Kedves Ecseri Lakosok! Megszokhatták,
hogy év végén az utolsó Cserfa újságban
az év történéseit összefoglaló cikket írok.
Ez ebben az évben sincsen másként, viszont ki kell egészítsem néhány gondolattal
az Ecser – Vecsés közötti területen folyó
munkálatok eddig ismert részleteiről.
Az önkormányzat szempontjából sem volt
könnyű a 2019-es esztendő. Több tervezett feladat nem készült el, vagy csúszott a
kezdési időpontja különböző okokból, csak
néhányat emelnék ki ezek közül. Az egyik
a Szent Imre utca felső szakaszának felújítása. A vízvezeték cseréjét szeretnénk itt is
a burkolás előtt elkészíttetni, ezt a DPMV
Zrt. vállalta még 2018-ban, azután kérte,
hogy tegyük át 2019 elejére, majd májusban közölték, hogy mégsem kezdenek
neki, ők is létszámhiánnyal küzdenek. Új
kivitelezőt kellett keresnünk, aki idén már
nem tudta elvállalni a feladatot, de a jövő
év tavaszára betervezi. Amikor elkészülnek, kezdődhet az útépítés.
Több beruházást a pályázatok kiírásának
csúszása vagy az elbírálásuk elhúzódása
miatt nem tudtunk elkezdeni. Arra törekszünk, hogy amennyiben van pályázati forrás vagy belátható időn belül lesz, azokat a
munkákat csak ezek lezárását követően
kezdjük el, hátha nem kell elköltenünk a
saját bevételeinket ezekre a célokra. Ilyen a
temető kerítése és a járdaépítések egy része.
Voltak olyan beruházások, amelyek nem
önkormányzati beruházások, de mégis
a mi településünkön végzik, vagy sajnos
nem végzik el. Ezek közül az egyik legfájóbb talán az Attila utcai átjáró lámpájának
ügye. Sajnos rajtunk kívülálló okok miatt
ez a beruházás nem készült el a beígért időben, sőt. 2018 szeptemberére ígérték meg
saját fülem hallatára a MÁV Zrt. részéről,
de még most sincs készen. Többen nagyon
sokat telefonáltunk, leveleztünk és személyesen is sokat küzdöttünk a beruházás
befejezéséért, országgyűlési képviselő úr,
a közlekedésért felelős államtitkár úr is segített. Nemrég elkezdődtek a munkálatok,
már látjuk a munka végét, reményeink szerint rövidesen működni is fog.
Természetesen számos beruházásunk
azért problémamentesen megvalósulhatott. Több beruházásunk áthúzódott 2018as évről, Cserfa utca, Ujhelyi utca burkolása, Arany János utca felújításának egy része
és a Polgármesteri Hivatal bővítése, hogy
csak a nagyobbakat említsem. Számomra
nagyon fontos beruházások pedig ebben

az évben kezdődtek el, van, amelyiket már
sikerült befejezni és van olyan, amelyik áthúzódik a következő évre. Az orvosi rendelő tetőszerkezete elkészült, az előtte lévő
parkoló rendezésére már csak a következő
évben kerülhet sor. A Cserfa Kuckó Óvoda bővítése folyamatban van, erről még
későbbi sokat fogok írni. Ezek voltak a nagyobb munkálatok, és természetesen soksok dolog történt még ezen kívül, melyek
közül néhányról már tudtam tájékoztatni a
Cserfa újság olvasóit. Természetesen ennél
sokkal több kicsinek vagy kevésbé jelentősnek tűnő, de azért nagyon fontos beruházás, átalakítás történt a település működésének érdekében.

Az idei évben önkormányzati választást
is tartottunk. Ismételten szeretném megköszönni képviselő-társaim és a magam
nevében is a támogatásukat, a továbbiakban is Ecser érdekeit szem előtt tartva fogjuk végezni a munkánkat.
Több kérdés érkezett hozzám a lakott területeinken kívül folyó munkákról. Mint
Önök által is ismert, 2002-től elkezdte
felvásárolni egy ingatlanforgalmazással
foglalkozó csoport Ecser külterületét. Az
M0-ás úttól a Vecsés felé vezető 3101-es
úton át a Merzse-mocsárhoz vezető útig
bezáródóan, az akkor még mezőgazdasági
területeket. A felvásárlás banki hitelekből
történt, az addig túlnyomó részben ecseri tulajdonosok kezében lévő területek
mezőgazdasági terület árban kerültek a
cégcsoport kezébe. Minden szépet és jót
ígértek a településnek, de sajnos ezek nagy
része csak ígéret maradt. Az önkormányzat hozzájárulásával 2010 előtt több mint
420 hektár mezőgazdasági művelésből ki
lett vonva, gazdasági belterületté lett átminősítve. A terület kihasználatlanul állt
közel 18 évig, lassan a természet elkezdte
visszavenni, bokrok és fák nőttek, fácánok
és nyulak szaladgáltak rajta. A terület akkori tulajdonosa csak várta a kedvezőbb
gazdasági lehetőséget. Időközben a finan-

szírozó bankok
felszámolást indítottak a cégcsoport egyes cégei
ellen, ennek lezárásaként a terület
egyik része már
átkerült az ERSTE
Bank tulajdonába,
egy másik része
pedig rövidesen átkerülhet egy másik ingatlanforgalmazó cégcsoport kezébe. A
területek hasznosításáról ők fognak dönteni, ezekről folyamatosan megpróbálom
tájékoztatni a lakosokat. Ezek közül nem
mindegyikről tudok részletekbe menően
beszámolni, de nemsokára ezekre is sort
kerítünk. Ami látszik és tudható, a Szegfű utca mögötti területrészen egy útépítés
történik, a LIDL szeretne itt építeni egy
raktárt. Jelenleg ez a terület még felszámolás alatt van, de úgy tűnik, elszántak
a tulajdonosok és a LIDL is, sajnos kereskedelmi üzletet nem építenek (az alacsony lakosságszámra és a közelben lévő
üzleteikre hivatkozva), pedig az első tárgyalásunk óta minden alkalommal szóba
kerül. A Karzol Trans Kft.-vel szemben
lévő telkek tulajdonosa is rendezni kezdte
a területeit, itt bombakutatást és régészeti
feltárást végeznek. A tulajdonos az ERSTE
Bank, aki felszámolásból vette vissza az
összesen közel 170 hektár méretű telkeket.
Azzal a céllal végzi el ezeket a munkákat,
hogy értékesíteni tudják a területeiket.
Előrehaladott tárgyalások zajlanak egy
leendő vevővel, terveik szerint rövidesen
bejelentik a vásárlást. Ami biztos, hogy
egy 54 hektár méretű területrész kiemelt
kormányprojekt lett.
Ennek részleteiről és a többi tervezett
beruházásról lakossági fórumot fogok
szervezni, ahol bemutathatják a tulajdonosok és a beruházók az elképzeléseiket.
Ezt követően tudok majd részletesen itt is
írni a várható munkákról. Jelenleg a beruházások előkészítő munkái zajlanak. Egyelőre ennyit tudok elmondani, napról napra
egyre több részlet válik ismertté, ezekről
havonta be fogok számolni.
Végezetül engedjék meg, hogy minden
kedves lakosunknak boldog és békés, szeretteik körében eltöltött karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag, sikeres új
évet kívánjak magam és az Önkormányzat
Képviselő-testülete nevében.
Gál Zsolt polgármester
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Ünneplő nyugdíjasok üzenete: „Mindig kell egy barát”
Erzsébet – Katalin, e két híres név ünneplésének dátumai közötti időpontban, november 23-án rendezte meg a Nyugdíjas
Klub szokásos Erzsébet – Katalin bálját a
művelődési házban. A rendezvény meghívott vendégei Gál Zsolt polgármester és
neje, Kun Attila, az EKO Kft. igazgatója
és felesége, Szever Pál, a művelődési ház
igazgatója és neje voltak.
Mint Sosovicza Jánosné Mariska néni,
a klub vezetője elmondta, ez a hagyományos bál már nagyon régre visszanyúló
történettel rendelkezik, hiszen a korábbi
klubvezetés idején is rendszeresen megtartották. Az ünneplés módja azonban
mit sem változott, s az idei rendezvényre
is épp olyan odaadással és lelkesedéssel
készültek, mint a korábbiakra. Így a műsorban elhangzó verseket is úgy állították
össze, hogy az ünnepelt nevek viselői is
szerepeljenek benne. Az elhangzott zeneszámokat a táncdalok, magyarnóták,
slágerek, operettek világából tudták kiválogatni. Előadásukra pedig a bevezető és
záró részben a Kultúrcsoport kórusénekével, a műsor közbülső részében pedig
szólóénekkel került sor.
Indításként két ecseri nóta adta meg az
est alaphangulatát a Kultúrcsoport előadásában, akik egyebek mellett azt is elénekelték, mi történik, ’Sej, haj, ha bemegyek az ecseri kocsmába…’. Ezt követően
az Erzsébet névről megtudhatták a jelen
lévők, hogy héber eredetű. Jelentését tekintve pedig egy felelősségteljes, megértő
és segítőkész, gyakorlatias személyiséget takar, aki önálló gondolkodásmódú,
függetlenségre törekvő s nehezen viseli,
ha parancsolnak neki vagy befolyásolják. Majd pedig Horváth András verssel
köszöntötte a név viselőit, amit az Üllőről érkezett vendég Nyugdíjas Egyesület
énekkara követett. Bevezetőként az egyesület vezetőjének, Nagy Ervinnek rövid
köszöntőjét hallhatták, ami a két név viselőinek és a jelen lévőknek is szólt. Az
egyesület vezetője kifejezte továbbá az

iránti aggodalmát is, hogy egy húsz év
múlva rendezendő hasonló bálon már
biztosan nem tudnák e név viselőit köszönteni, hiszen vélhetően addigra már
nem igen fogják azokat viselni, hiszen nagyon megváltoztak a névadási szokások.
E rövid üdvözlést követően adták elő a
vendégek lendületes énekkari csokrukat,

operettből. A Kurunczi házaspár színes
nótacsokrát három érzelmes sláger követte a szerelemről Horváth András tolmácsolásában. S hogy a mozgalmasság se
hiányozzék a színpadról, Kurunczi Lajos
négy csinos hölgy társaságában ropta a
táncot a ’Jaj, cica, eszem azt a csöpp kis
szád’ kezdetű operettsláger jól ismert

Nagy Ervin tolmácsolja az üllői nyugdíjasok jókívánságait
melynek végére a jól ismert ’Nem meszsze van ide Kalocsa’ és a ’Vékony deszka,
kerítés’ kezdetű énekeket szerkesztették,
amiket velük együtt énekelt a közönség is.
Ezután Mariska néni lépett a színpadra,
akinek repertoárja olyan ritka slágert is
magában foglalt, mint a ’Százezer csillagfény’ kezdetűt. Sztancsik Ferencné pedig
ez alkalommal is megindító nótacsokrot
adott elő, elején a ’Várjatok még őszirózsák’ kezdetűvel. Őt Csépány Piroska
követte, aki ’Egy csokor csóközön’-t zúdított a közönségre, majd a próza képviseletében egy vidám jeleneten derülhettek
a résztvevők Kurunczi Lajosné és Varga
Dánielné előadásában.
Ezt a Katalin nevet viselők méltatása
követte, mely szerint e név viselője kreatív, sokoldalú egyéniség, akinek gyorsan
vág az esze. Az állandóság és a nyugalom viszont nem az
erőssége. Köszöntésül pedig szintén
Horváth
András
mondott el egy szép
verset, mely után
ismét Sosovicza Jánosné Mariska néni
lépett a színapdra
s részletet adott elő
a Cigánybáró című

dallamára. A fináléban pedig a közönség
együtt énekelte a Kultúrcsoporttal, hogy
„Mindig kell egy barát, mindig kell egy
barát, aki érted van veled.”
Az est meghívott társcsoportjának, az
üllői Nyugdíjas Egyesületnek vezetője,
Nagy Ervin elmondta, hogy ez már az
ötödik alkalom, amikor Ecserre jönnek
fellépni. Az első ilyen alkalomra is egy
hasonló rendezvény keretében került sor,
s azóta is minden egyes alkalommal otthon érzi itt magát. A kedves fogadtatás
és vendégszeretet mellett talán hozzájárul ehhez az is, hogy Ecseren is mintegy
200 fősek az ilyen rendezvények, valamint
hogy a klubtagságban itt is talán alig van
több tíz férfinél. Üllőn is hasonló a helyzet, s ha például 50 fős busszal mennek
kirándulni, a férfiak száma alig haladja
meg a 10-11 főt. S hogy vajon mi lehet e
nemek közötti aránytalanságnak az oka,
mosolyogva csak annyit mondott, hogy a
férfiak mind megnősülnek… Egyébként
a két klubban hasonlóan pezsgő élet folyik, s programjaik egyeztetése túlmutat a
hivatalos kereteken is. Erre pedig kiváló
alkalmat biztosít, hogy a két klubvezető és
többen a tagok közül – beleértve az üllői
egyesülethez tartozó vecsési, valamint a
szintén csatlakozó monori nyugdíjasokat is – rendszeresen járnak Hajdúszo-
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boszlóra gyógykezelésre. Nem történt
ez másként idén márciusban sem, s így
Mariska nénivel már ekkor egyeztetni
tudták az idei közös programokat. De
az sem elhanyagolható szempont, hogy
megtapasztalják: egy-egy ilyen gyógykúra
után a férfiak is jobban tudnak táncolni.
A terembiztosítás mellett az önkormányzat anyagilag is támogatja őket, így juttatást kapnak minden éves költségvetésből.
Az egyesület rendszeres programjaiban
pedig minden hónapban – január és december kivételével – van egy kirándulás.
Ezek elsősorban melegvizű fürdőkbe irányulnak, így megpróbálják összekötni a
kellemest a hasznossal. Az egyesület vezetője egyébként már 22 éve tölti be vezetői tisztjét. S igaz ugyan, hogy arról már
a múlt évben lemondott, ám azóta sincs
jelentkező, aki a helyére lépne. Nyugodt,
kiszámítható embernek tartja magát, aki
a hasonló karakterűek között érzi elsősorban jól magát. S ez is egyik oka annak,
hogy szívesen jön Ecserre. De emellett
baráti szálak is kötik ide, hiszen több régi
kollégája is tagja az ecseri klubnak. Fellépéseikhez egyébként hozzáértő szakszerű
segítséget kapnak, hiszen az üllői általános iskola énektanárnőjének útmutatása
alapján tanulják be műsorukat. Ő azonban ez alkalommal nem tudta elkísérni
őket, hiszen a napokban született meg
az unokája, amiből rá is fontos feladatok
hárultak. Így ez alkalommal is – amint az
már máskor is többször előfordult – rutinból készültek. Egy-egy ilyen fellépés
esetén a meghívó mindig megmondja,
hogy milyen alkalomra hivatalosak, s ők
ennek megfelelően állítják össze repertoárjukat. Ecseren kívül egyébként még
rendszeresen fel szoktak lépni Gyálon és
Monoron is. Az egyesület 133 fős állandó
tagságából pedig az énekkar mintegy 21
főt számlál. Az idei Erzsébet – Katalin bálon előadott népdalcsokor mellett egyébként egy nemesbődi lakodalmas csokor
is elhangzott. Ez utóbbinak különleges
voltát pedig az adta, hogy énektanárnőjük most született unokája szüleinek esküvőjén előadták az egész programot is.
A meghívások mellett rendszeresen fellépnek helyi rendezvényeken is, melyekre
az önkormányzat mindig felkéri őket. Így
szerepelnek az adventi gyertyagyújtási és
valamennyi karácsonyi rendezvényen is.
Jövőre pedig 15 éves fennállását fogja ünnepelni az egyesületük, s az ez alkalomból
tartandó rendezvényre fogják visszahívni
az ecserieket, akiknek szintén nem ez lesz
majd az első üllői szereplésük.
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A kábítószer nem megoldás!
A májusi budapesti három zártkörű előadást követően szeptembertől havonta
egy alkalommal tűzi műsorára az OffBroadway Színház ’Ron világa’ című
musicaljét. Az őszi előadások alkalmával
már a vidéki közönség is élvezheti a darabot, melynek során – Eger és Jászberény
után – az ecseri közönség is tapsolhatott a nagyszerű produkciónak. Az eseménynek a Rábai Miklós Művelődési és
Közösségi Ház adott otthont november
16-án, melynek alkalmával a nézők megismerkedhettek egy Ron Parker nevű fiú
történetével. A musical a középiskolás fiú
szemszögéből mutat be egy olyan zárt világot, amibe egy kívülálló csak igen nehezen láthat bele. Ron életében – miután átvészelte szülei nem mindennapi válását, a
barátnője elvesztését – felbukkan az apja
másik házasságából származó testvére,
aki különböző ajándékokkal próbálja őt
megvásárolni. Mindeközben pedig anyja
egyedül küszködik, hogy eltartsa a csa-

lád megmaradt részét. A fiú a történtek
miatt magát okolja, mint ahogy az egyegy nehéz helyzetben legtöbbünkkel is
előfordulhatott már. Az átélt sok stressz
és fájdalom miatt azonban Ron úgy érzi,
nincs kiút, s az az egyetlen megoldás, ha
a drogokhoz nyúl. Persze még nem is
sejti, hogy ennél rosszabb lépést nem is
tehetne.
A darab történetét írta és zenéjét
szerezte Genetheim Richárd, az OffBroadway Színház vezetője, aki korunk
népszerű hangszerelési formáinak felhasználásával igyekszik még közelebb
hozni ezt a nehéz, de fontos témát az
érintett korcsoporthoz. A produkció alcíme pedig remélhetőleg meg is mutatja
számukra a helyes irányt: „Musical egy
Ron Parker nevű fiú történetéről – mert
mindig van kiút … csak akarat kell, hogy
megtaláld!”
Köszönet az Off-Broadway Színház
előadásáért!
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Nyugdíjba vonult Marika, a megbízható pénzügyes
Nyugdíjba vonulása alkalmából a november
13-ai képviselő-testületi ülésen került sor Pokornyi Róbertné Marika ünnepélyes búcsúztatására.
Gál Zsolt polgármester bevezetőjében elmondta, hogy ez az alkalom egyszerre tölti el
örömmel és szomorúsággal is, hiszen jó dolog az, hogy valaki egészségben fejezi be az
aktív munkában töltött éveit, de szomorúság
is, hiszen hiányozni fog a szakmai tudása.
Ez után Barta Zoltán jegyző mondott
köszöntőt, melyben ismertette és méltatta
Marika pályafutását. Elmondta, hogy 1983.
július 18. óta dolgozik Ecseren, az akkori tanácsnál kezdett. Ezt megelőzően is volt már
közigazgatási gyakorlata, amit egy közeli településen szerzett meg. Munkája mellett pedig elvégzett minden olyan iskolát és képzést
is, ami szükséges volt feladata ellátásához.
Így letette a könyvelői alapvizsgát és megszerezte a mérlegképes könyvelői, valamint a
szoftverüzemeltetői képesítést is. Az önkormányzatnál pedig hosszú éveken át vezette
a pénzügyi csoportot. S amint arra Barta
Zoltán visszaemlékezett, ő mindig nyugodt
volt, ha Marika kiszámolt valamit. Az eredmény ugyanis mindig helyes volt, annyi volt,
amennyinek lennie kellett, és minden szám
stimmelt. Így a képviselő-testület is biztos
lehetett benne, hogy az általa megadott számok megfelelnek a valóságnak, s minden
költségvetés vagy költségvetési beszámoló
megállta a helyét, ezt igazolta minden ellenőrzés.
Ecser Nagyközség egyébként mindig úgy
gazdálkodott, hogy nem volt kifizetetlen
számlája s nem kellett soha hitelt sem felvennie. Mindez pedig ritkaságnak számított
még a környéken is. Ennek ellenére azonban
a település mégis fejlődni tudott. A jegyző is
csak egyetlen egy hitelfelvételre emlékezett,
amire akkor került sor, amikor a vezetékes
telefonhálózatot építették ki a községben. Ez
volt a ’Svéd hitel’ nevezetű konstrukció, s arra
valószínűleg még mindenki emlékszik, hogy
az hogyan alakult a későbbiekben. Ezen kívül
azonban nem került sor más hitelfelvételre,

ám a település ennek ellenére is el tudott jutni
a mai fejlettségi szintre. A körültekintő gazdálkodásnak aztán meg is lett az eredménye,
mert 2 x 112 millió forint juttatásban részesültek azután, hogy soha nem volt szükség a
konszolidációjukra. Marikának ebben is sok
munkája fekszik.
Az önkormányzatnál töltött évei alatt Ma-

munkahelyére, hogy tartott volna a reá váró
elvégzendő feladatoktól. Emellett pedig jó
volt a kollégákkal együtt dolgoznia is. Az ember ugyanis rendesen, becsületesen teljesíti a
rá bízott feladatokat, de ezen túlmenően sem
kellett soha feszélyezve éreznie magát, mert
nagyon jól tudtak együtt dolgozni a pénzügyi
csoportban és a képviselő-testülettel is. Ezért

rika sok ellenőrzést végigélt, s nem egy kellemes része a munkának, amikor a kincstár
vagy éppen a NAV s más hasonló szervezetek
ellenőrzik az itt folyó munkát. Ám egyikük
sem talált soha semmi olyat, ami problémát
okozott volna, ezt köszönjük neki. Az ilyen
jellegű ellenőrzések egyébként rendszeresek,
s egy részükről tud a képviselő-testület is,
ám a folyamatba vannak beépítve olyanok
is, amikről nincs tudomása. Így az elvégzett
lelkiismeretes, pontos munkáért mondott
köszönetet a jegyző, s elismerésük jeleként
virágcsokrot ajándékozott az ünnepeltnek
hangsúlyozva, hogy segítségére a továbbiakban is számítanak.
A nyugdíjba vonuló ünnepelt kifejtette,
hogy szerencsés embernek mondhatja magát,
hiszen 36 éven át dolgozott az önkormányzatnál, melynek során olyan munkát végezhetett, amit szeretett.
Mint mondotta, nem
igen ijedt meg sem a
kihívásoktól, sem pedig az ellenőrzésektől.
Ugyanakkor munkája egyfajta hobbit
is jelentett számára,
hiszen nem úgy érkezett reggelente a

Marika is köszönetet mondott kollégáinak,
valamint a képviselő-testületnek és egyben
további sikeres, jó munkát kívánt nekik.
Szeverné Csekei Csilla, az Oktatási és Szociális Bizottság elnöke méltatta Marika jóindulatát és segítőkészségét, amit a különböző
intézményvezetők felé tanúsított egy-egy
költségvetési probléma megoldása kapcsán,
rengeteg segítséget kaptak tőle. Marika pedig
vállalta, hogy amennyiben szükség lesz rá, a
későbbiekben is számíthatnak majd segítségére.
A képviselő-testületi ülésen kívül Marika
még elmondta, hogy 1980-ban adóügyi előadóként kezdett el dolgozni a közigazgatásban, előtte a Fővárosi Díjbeszedő és Számítástechnikai Vállalatnál volt bérszámfejtő.
Az Ecserre való költözést követően elhelyezkedési lehetőség adódott helyben a Községi Tanácsnál, így a lakóhely és a munkahely közötti ideális távolságot megragadva
helyezkedett el Ecseren.
A munkáltató jegyző mindig támogatta a
továbbképzéseket. A család pedig biztosította
a vizsgákra való nyugodt felkészülést.
Fő feladata a pénzügyi csoport vezetése
volt, de mellette anyakönyvi szakvizsgát is
tett. Az elmúlt hosszú évek alatt közel 200
alkalommal vette fel a nemzeti színű vállsza-
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lagot házasságkötéseknél, mellette szükség
esetén ellátott egyéb anyakönyvi feladatokat
is. Ezt a szép munkát egy külföldi állampolgárságú házasulandó esküvőjével fejezte be.
Az egyénekre szabott ecseri esküvők híre
messzire szállt, sokan más településekről érkeznek, hogy egyedi hangvételű esküvőjük
legyen a futószalagszerűek helyett.
Marika reméli, ez a sok munkával megalapozott „hagyomány” a továbbiakban is népszerűsíti Ecser nevét.
A jegyző által ismertetett külső ellenőrzéseken kívül a pénzügyben folyamatosak a
könyvvizsgálatok, valamint a belső ellenőrzések is.
Az ecseri önkormányzat évek óta rendszeresen bekerült a „Jó adatszolgáltató önkormányzatok” közé.
A csoportvezetésen kívül többek között
feladata volt a közművesítési hozzájárulások
kiadása is. Ezt mindig azonnal elkészítette az ügyfél kérésére, hiszen számára fontos
volt, hogy elégedetten távozzon a hivatalból
és intézhesse tovább az építkezéssel kapcsolatos ügyeit. Ezzel a hozzáállással kapcsolatban többször kapott az ügyfelektől elismerő
szavakat.
Mivel még mindig energikus, az önkormányzat vezetésével úgy állapodott meg,
hogy heti egy alkalommal részt vesz még az
aktuális feladatok elvégzésében. Ez a visszajárás nagyon ideális, hiszen nem egyik napról
a másikra kell megválni a megszokott feladatoktól és nem utolsósorban a kollégáktól.
Ettől függetlenül nyugodtabb időszak elé
néz, hiszen a határidők tartása miatti nyomás
már a múlté és több időt tölthet el a családdal,
az unokákkal.
Nagyon sokat segítettek neki férje halála
után, ezt kiemelten köszöni nekik, igyekszik
az elkövetkező időben visszaadni azt a sok
szeretetet és odafigyelést, amit akkor kapott
tőlük.
A családi otthon tüze nagy összetartó erő,
a szíveket mégis az unokák mosolya melegíti
át.
A jó nagymama-unoka kapcsolat sokat segít a kicsik fejlődése során, érzelmileg olyan
közel tudnak kerülni egymáshoz, ami elkíséri
őket egy egész életen át.
Saját tapasztalatból tudja, hiszen nyugdíjas
lett, de a nagymamája szavai még mindig a
fülében csengenek. Emlékszik, miktől féltette
és óvta és mindig a jóra bíztatta.
Meggyőződése, hogy nevelni csak szeretettel lehet. Ezt szeretné továbbadni a három
unokájának.
Sok terve közül végezetül kiemelte, hogy
szeretne még sokat utazni, más kultúrákat
megismerni.
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Súlyos bírságok is kiszabhatók
Az Ecseri Polgármesteri Hivatal és a rendőrség az elmúlt héten akciót szervezett
a közterületeken tárolt roncsautókkal,
üzemképtelen autókkal kapcsolatban. A
jogsértéseket dokumentálták és felszólították a tulajdonosokat a járművek eltávolítására.
A közúti közlekedés szabályairól szóló
1/1975. (II.5.) KPM-BM együttes rendelet (KRESZ) 59.§ (3) bekezdése alapján
azt a hatósági jelzéssel nem rendelkező
járművet, amely a közúti forgalomban
csak ilyen jelzéssel vehet részt, főútvonalon tilos, mellékútvonalon – közterülethasználati engedély nélkül – legfeljebb 10
napig szabad tárolni. Az úton e rendelkezések megszegésével tárolt járművet a
rendőrség, a közterület-felügyelet, a közút kezelője – a tulajdonos költségére – eltávolíthatja.
Amennyiben az elszállított gépjármű
üzemben tartója az elszállított járművet
az elszállítás napjától számított 6 hónapon

belül nem veszi birtokba, úgy a gépjármű
az 55/2009.(X.16.) IRM rendelet 16-17.
§-a alapján értékesíthető vagy más módon
hasznosítható. Az elszállítás költsége a tulajdonost terheli.
Ecser Nagyközség Önkormányzatának
1/2013. (I. 30.) számú, a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek
elmulasztásának jogkövetkezményeiről
szóló rendeletének 8. § (8) bekezdése szerint a közösségi együttélés alapvető szabályait elmulasztó magatartást követ el, aki
járműroncsot közterületen tárol.
A közösségi együttélés alapvető szabályait elmulasztó magatartás elkövetőjével
szemben 5.000-Ft-tól 50.000-Ft-ig terjedő helyszíni bírság, illetve 5.000-Ft-tól
150.000-Ft-ig terjedő közigazgatási bírság
szabható ki.
Kérjük együttműködésüket Ecser Nagyközség kulturált települési környezetének
megteremtéséért!
Ecseri Polgármesteri Hivatal

Adventi (tűz)veszélyek
Az advent egy hónapos időszaka már javában tart. Mindenki izgatottan készül, várja a karácsonyt.
Sajnos azonban sosem múlik el úgy az év vége, hogy az izgatottság ne válna rémületté és néha
gyásszá az ünnepek alatt felcsapó lángok nyomán.
Minden évben előfordulnak tűzesetek, amelyek kiindulópontja az adventi koszorú, a karácsonyfa, a mécses, a fényfüzér stb.
Az Ecseri Önkéntes Tűzoltó Egyesület felhívja ezért a figyelmet az alapvető biztonsági szabályok
betartására.
Mire kell odafigyelni?
1. Az éghető anyagú adventi koszorút, gyertyákat mindig helyezzük nem éghető anyagú (fém,
üveg) alátétre és közvetlen közelében ne helyezzünk el más éghető anyagot!
2. A gyertyák, mécsesek csak nem éghető tartóban legyenek elhelyezve és rögzítve a koszorún!
3. A koszorút ne használjuk az ablakban függöny, továbbá egyéb éghető anyag, textília közelében!
4. Az égő gyertyát, mécsest tartalmazó koszorút ne tegyük huzatos helyre, ne mozgassuk!
5. Az égő gyertya, mécses oltására mindig tartsunk a közelben megfelelő eszközt! Az esetleg
fellobbanó lángok elharapódzását vizes pokrócokkal, vagy kéznél lévő tűzoltó készülék alkalmazásával lehet leggyorsabban megfékezni.
6. Az éghető anyagú koszorút minden hőforrástól (pl. kályha, kandalló) tartsuk megfelelő
távolságban!
7. Csak magyar érintésvédelmi előírásoknak megfelelő elektromos lámpafüzéreket használjunk!
A lámpafüzéreket éjszakára vagy hosszabb távollét idejére ne hagyjuk bekapcsolva!
8. A meggyújtott gyertyát soha ne hagyjuk őrizetlenül!
Ugye tudjuk, hogy minden nagy tűz kis tűzzel kezdődik?
A megfelelő magatartási szabályok betartásával a lakástüzek és az ebből fakadó tragédiák elkerülhetők!
Az ünnepek alatt is figyeljünk oda otthonunk és családunk épségére!
Ha a legnagyobb elővigyázatosság mellett mégis bekövetkezik a baj, azonnal hívjuk a 112-es
segélyhívószámot!
dr. Molnár Zsuzsanna
Ecseri Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagja
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Karácsonyi kedvezmény a Kóbor Optikában
Tisztelt Ecseriek, kedves vásárlóink!
Így év vége felé szeretnénk megköszönni
egész éves bizalmukat és a sok jókívánságot, szeretetet, amit az esztendő folyamán
kaptunk Önöktől. Nagyon köszönjük!
Szeretnénk meghálálni bizalmukat, ezért
a cikkünk végén fantasztikus kuponakciónkkal kedveskedünk. Szeretném felhívni a figyelmüket arra a tényre, hogy változás történt a szemvizsgálati ellátásban.
A szakrendelőben manapság már nem
írnak fel dioptriát, elsősorban a szembetegségek szűrésével foglalkoznak, ami
azt jelenti, hogy két évente el kell menni szakrendelésre, hogy tudjuk, minden
rendben van-e a szemünkkel. Ám ha csak
a dioptriával van problémánk, akkor optikushoz kell fordulni.
Bejelentkezés alapján várjuk minden
kedves új és régi vásárlónkat Rákoskeresztúron, a Pesti út 146-ban, illetve gyönyörű új szalonunkban Gyömrőn, a Szent
István út 17. szám alatt az SZTK és OTP
között.
A fent említett kuponakciónkban nagy
segítségünkre van lencsegyártónk, aki
kiváló Essilor alapanyagból gyárt remek
lencséket. Ezen lencsék nem keverhetők össze más helyeken kapható egyéb
lencsékkel. Mi nem adunk olyan lencsét
Önöknek, amit nem tudnak megszokni

nál olyan probléma, hogy bizonyos papíralapú, nedves szemüvegtörlő kendők
nagyban károsítják az optikai lencsék rétegét, de még a tükrös réteget is leszedik
a napszemüvegekről. Így arra szeretnénk
kérni mindenkit tisztelettel, hogy mellőzzék ezen törlők használatát. Üzletünkben
kapható mikrószálas törlőkendők viszont
minden igényt kielégítenek.
Minden kedves olvasónknak és vásárlónknak Kellemes Karácsonyi Ünnepeket
és Áldásban Gazdag Boldog Új Évet Kívánunk!
A Kóbor Optika csapata: Franciska,
Margit, Niki, Cili, Zoli és Frici. (x)

Pesti úti bolt. 1173. Bp. Pesti út 146.
Tel: 256-76-28. Nyitva: H.-P: 9-18, Szo:
9-12 Facebook: Kóbor Optika
vagy nincs rá réteggarancia. Nálunk nem
kell plusz díjat fizetni a jótállásért. Lencsegyártónk jóvoltából minden hónapban
kisorsolunk üzletenként 2-2 pár fényre elsötétülő lencsét.
Mostanában fölmerült több vásárlónk-

A gyömrői bolt. Gyömrő, Szent István
út 17. Nyitva: H.-P. 9-18, Tel: 06 29 330420, Facebook: Kóbor Optika Gyömrő

Kupon

Kupon

Kupon

Kupon

Kupon

HMC 1,50

Szemüvegkerethez

Napfényre
elsötétülő lencséhez, HMC
réteggel
Kedvezmény
40%
Akciós ár:
4200, Ft/db

Kezdő multifokális lencséhez, HMC
réteggel
Kedvezmény
30%
Akciós ár:
14.500, Ft/db

Egyénre szabott, széles
sávú multifokálishoz
Kedvezmény
20%
Akciós ár:
32.000,-Ft/db

Kedvezmény
50%
Akciós ár:
1450,- Ft/db

Kedvezmény
20%

+-0,00-+-4,00-ig,
+2,00cyl
Komplett szemüveg Komplett szemüveg Komplett szemüveg Komplett szemüveg Komplett szemüveg
készítése esetén
készítése esetén
készítése esetén
készítése esetén
készítése esetén

A kuponok 2020. 02. 28-ig érvényesek!
Kóbor Optika, 256-76-28, 1173 Budapest, Pesti út 146., Gyömrő, Szent István út 17. Tel: 06 29 330-420
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Tető alatt
az orvosi
rendelő

Az Ecseri Orvosi Rendelő épülete 1968tól szolgálja a lakosokat. Egy körzeti orvosi rendelő és egy orvosi szolgálati lakás
készült el akkor. Az intézményt 1992-ben
bővítették fogászati és védőnői rendelővel. Az Ecser Nagyközségi Önkormányzat
fontosnak tartja az egészségügyi ellátás
színvonalának javítását és mindent megtesz a körülmények javítása érdekében.
Korábban energetikai fejlesztések zajlottak, most pedig eljutottunk a leglátványosabb változáshoz, a magastető elkészültéhez. Nehezen lehet ráismerni a korábbi
lapostetős épületre. A napelemek termelik
az elektromos áramot, szépül és szépülni
fog még a környezet is. A Magyar Falu
Programban nyert orvosi eszközök is folyamatosan érkeznek a háziorvosainkhoz.

Újabb siker
a Magyar Falu
Programban
Ezúttal a temető fejlesztésére kapott Ecser
Nagyközség Önkormányzata 5.000.000forintot. A Miniszterelnökség értesítése
nemrégiben érkezett meg a Polgármesteri
Hivatalba.
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Óvatosan az étkezéssel
az ünnepeken!
Igen tisztelt Olvasó!
Tájékoztatni szeretném Önöket, hogy
rendelőnk nem csak kívülről, de belülről
is megújult.
A II. számú praxis betegeit tiszta, fűtött
rendelő várja. A váróteremben segítőkész
asszisztensnő fogadja.
Szeretném Önöknek bemutatni új
munkatársnőmet: Erikának hívják, aki

Az ünnepek közeledtével néhány fontos
jótanács a táplálkozással kapcsolatban.
Sok kellemetlenséget előzhetnek meg,
ha nem a mennyiségre, inkább a minőségre fordítanak nagyobb hangsúlyt! Mire
gondolok? Például a „pótlószerek” helyett
természetes, otthon megtermelt élelmiszerek fogyasztására (igazi dió, mák,
szörpök, lekvárok, magunk tartósította

Karácsonyi hangulatban: Erika, dr. Hahn Mária és Anita
nagyon messziről jár minden nap Ecserre
(Valkó). Felsőfokú végzettséggel, évtizedes gyakorlattal rendelkezik. Kérem,
fogadják őt bizalmukba, problémáik megoldásában teljes odaadással segíti Önöket.
A rendelő várójában valamelyik
munkatársnőm fogadja a betegeket s a
rendszeresen használt, jól bevált terápiával látja el.
Orvosi segítség igénye esetén kényelmesen tudnak várakozni és/vagy időpontfoglalással várakozás nélkül tudnak
hozzám bejutni.

Tisztelt Szülők és Érdeklődők!
A művelődési ház és az iskola ebben az évben is működteti az Iskolarádiót, 2019-ben is készítünk műsorokat, melyet az iskolai napok első és
második szünetében sugárzunk az iskolában.
Célunk azonban az, hogy saját internetes rádiót indítunk. Ehhez az iskola diákjai adják a hangot, a zenéket, ők készítik (majd) az interjúkat,
rádiós műsorszerkesztőként gondoskodnak majd a műsor állandó frissítéséről.
Kétéves gyakorlat után bátran kimondhatom: a most velem dolgozó rádiószakkörösök már képesek erre, terveim szerint egy-két hónapon belül
el tudjuk indítani saját internetes rádiónkat, a szakkörösök közreműkö-

élelmek).
A nagy étkezések is provokálhatnak
súlyos kardióvaszkuláris eseményt – szívinfarktust, sztrókot.
EZÚTON KÍVÁNOK MINDEN
KEDVES OLVASÓNAK ÉS CSALÁDJÁNAK BÉKÉS, BOLDOG KARÁCSONYI
ÜNNEPEKET! JÓ EGÉSZSÉGET AZ ÚJ
ÉVBEN!
Tisztelettel:
Dr. Hahn Mária, a II. számú praxis
háziorvosa – belgyógyász
és munkatársai, Erika és Anita

désével.
Fontos, hogy a nyolcadikosok még addig át tudják adni az itt tanultakat,
amíg velünk vannak, amíg hétről-hétre ők készítik az iskolarádió adásait.
Ezért kérem az érdeklődőket, akik szívesen részt vennének egy folyamatos rádiós képzésen, aztán egy saját, ecseri
internetes rádió üzemeltetésében, azok tartsanak
velünk, kapcsolódjanak be a műsorkészítésbe –
bármikor!
Szerdánként 15 és 16 óra között dolgozunk az iskola számítógép-termében, ott is várjuk az érdeklődőket, de a művelődési házban és az iskolai
tanáriban is lehet jelentkezni, Szeverné Csekei Csillánál! A tanfolyam ingyenes. Várja az érdeklődőket a szakkör vezetője: Szever Pál

Iskolarádió
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A király nevében: a vers a legerősebb fegyver
A Boldog Gizella Országjárás keretében ’A
király nevében’ címmel tartott felolvasóestet saját, valamint költő- és lovagtársa,
Winkler Márton György verseiből Varga
Balázs Imre ecseri költő november 24-én az
ecseri Szent Antal Római Katolikus Templomban. Mindketten a Szent István Lovagrend tagjai, s költészetüket a keresztény hit
szellemében való élet és értékrend hatja át,
melyekhez erős hazaszeretet is társul.
Dr. Tanczik Balázs, a templom plébánosa
rövid köszöntőjében az Országjárás névadójáról, Gizella királynéról mondott rövid
ismertetőt. Szent István királyunk felesége
II. Henrik német – római császár húga, aki
házassága révén Magyarország fejedelemasszonya, később pedig első királynéja lett.
Géza magyar fejedelem még 995-ben kérte
meg a kezét fia, István részére, melyet követően 996-ban meg is tartották az esküvőt
Németországban, a kölni székesegyházban.
Gizella királyné fontos szerepet játszott a
kereszténység hazai elterjesztésében, ezen
túlmenően adományokat juttatott el templomoknak s támogatta az egyházat. Az a
miseruha, amely az ő vezetésével készült s a
saját keze munkáját is magában foglalja, később a magyar királyok koronázási palástjává vált. A királyi pár gyermekei közül csak
Imre érte meg a felnőttkort. István király
halála után Gizellával méltatlanul bántak a
trónkövetelők, így Gizella visszatért Bajorországba. Itt a passaui Niedernburg apácakolostorba lépett be, aminek később vezetője is lett. Ebben a kolostorban halt meg
1065-ben, s itt is temették el. Sírja később
zarándokhellyé vált.
E rövid megemlékezést követően Varga
Balázs Imre köszöntött minden megjelentet
s elmondta, hogy Winkler Márton váratlan

megbetegedése miatt felesége, Lilik Katalin
adja majd elő az ő verseit. Hangsúlyozta,
hogy a hitet és a hitben élő embereket meg
kell védeni, ahogyan arra Spányi Antal püspök figyelmeztetett Székesfehérváron, ami
még a Kapisztrán Szent János Országjárás
első állomása volt. Kiemelte továbbá annak
fontosságát, hogy már gyermekkorban el
kell kezdeni a vallásos, keresztény nevelést.

Varga Balázs Imre verset mond
A lovagi költészet pedig talán most vált igazán fontossá, amikor a világ gondolkodásmódja átalakulóban van. De mivel a krisztusi értékek mindennél erősebbek, így nem
vesztek ki, mert nem is veszhetnek ki! Így a
lovagi költészet sem a múltról való ábrándozást jelenti, hanem az ősi és letisztult értékek átadását. „Én a szívekbe, nem a falakra
írom,/ hogy mi az, ami szép, és mi az, ami
gond. […] Őseim tisztelve élek a jövőnek,/
hogy tudjak adni az utánam jövőknek…./”
Így különbséget tudunk tenni jó és rossz
között egy hamis világban, ahol a rosszat, a
gonoszságot állítják elénk példaként. A versek mindegyike Krisztus Király ünnepéhez

Találkozás a gyerekíróval
Kedves vendége volt az Irodalmi kör novemberi utolsó foglalkozásának,
melyre a Rábai Miklós Művelődési Ház és a kör vezetőjének, Vágvölgyi Lajosnénak szervezőmunkája folytán került sor. A program szép számú érdeklődőt vonzó főszereplője pedig nem más volt, mint Csapody Kinga, akinek
alkotói tevékenységét mi sem bizonyítja jobban, mint hogy több, mint tíz
kötete jelent meg már ez idáig. De rendkívüli alkotói energiája mellett sokoldalúsága is egyedülálló. Így nemcsak írója számos gyerekkönyvnek, de
kiadóvezető-főszerkesztője is a Manó Könyvek Kiadónak. Szabadidejében
pedig – ha ennyi elfoglaltság mellett egyáltalán beszélhetünk még ilyenről
– irodalmi és kulturális programok, mint például az Olvasás éjszakája Líra
csoportos programjainak ötletgazdája, szervezője és háziasszonya.
A veszprémi Pannon Egyetemen szerzett tanárképes bölcsészdiplomát, az
egyetem elvégzése után hét évig középiskolában is tanított, majd Veszprém
város főszerkesztője lett, irodalomszervező munkája elismeréseképp a Szép-

kapcsolódott, aminek – tudatosan – éppen
akkor volt a napja.
A versek közötti énekekkel az Ecseri Katolikus Gitáros Énekkar is közreműködött.
Az est zárásaként dr. Ferencz Csaba, a lovagrend nagymestere kiemelte, hogy olyan
időket élünk, amikor üldözni fognak a hitünkért. Amikor Szent István király az ispotályosokat útjára indította, majd II. Géza
király lovagrendé alakította azokat, akkor
is ilyen idők jártak. Az egyik fő veszély akkor is arról jött és ugyanazon jel alatt, mint
ahonnan most érkezik és akkor sem volt
más választás: a kiszolgáltatottakat, a hitet,
az egyházat meg kellett védeni. Istennek
hála, ennek a harcnak most a vers a legélesebb fegyvere – mivel mindig azt kell választanunk – s remélhetőleg elkerüljük azt
a helyzetet, amiben Kapisztrán Szent János
idejében voltunk. Magyarország pedig olyan
helyen van, amit tornácnak szoktak nevezni
„nagy vihar jöttekor/- bármi legyen bére /valakinek állni kell a/tornác küszöbére/”
(GELLÉRT SÁNDOR: TORNÁCKÜSZÖBÖN 1941, Mikola). A nagymester Winkler
Mártonnak és Varga Balázsnak, valamint feleségének külön megköszönte, hogy a költészet erejével útjára tudták indítani azt a gondolatláncot, hogy őrizzük meg az életet. Mi,
akik igyekszünk az úr útján járni, és ha baj
van, akkor segíteni ez nekünk természetes
kell, hogy legyen. De mindenki, aki Krisztus
útján akar járni és az életet választja, az ne
lepődjön meg: előbb - utóbb ott találja majd
magát a Golgotára felvezető ösvényen, aminek végén ott van a kereszt. Az est végén Dr.
Tanczik Balázs plébános is megköszönte az
előadást és egyúttal hangsúlyozta, hogy az
őr mindig kimagasló helyen áll. De mi is és
mindig ott kellene maradnunk!

írók Társasága tagjai közé választotta. Ezután történt, hogy a Manó Könyvek
Kiadó szerkesztőt keresett, aminek lassan nyolc éve. A kiadó közben megalapította a kamaszoknak szóló Menő Könyeket is, így 0-tól 18 éves korig
kínálnak számtalan formátumú, de minőségi könyveket, és idénre már évi
200 új címmel büszkélkedhetnek. Kisfia születése után született első, gyermekeknek írt családi beszélgetőskönyve, a Tesó lettem!, amit még négy másik követett a sorozatban. Pásztohy Panka csodálatos rajzai és a kötetekben
előkerülő tipikus élethelyzetek segítenek az ovis korú gyerekekkel átbeszélni
problémás helyzeteket, egyfajta mankó a dackorszakban, vagy ha épp türelempróbáló időszakokat élünk meg csemeténkkel. Az Utazik a család!-sorozat eddig megjelent 8 részében egy háromgyerekes kissé szeleburdi család
magyarországi kalandozásait követhetjük. A meseútikönyv narrátora egy
kutya, aki a gyerekek nyelvén mutatja be, hogy mi mindent lehet kipróbálni,
megnézni és megmászni az adott környéken – eddig a Balatonnál, a Tiszatónál, a Velencei-tónál, a Dunakanyarban, Mohács környékén, Egerben és a
Vértesben járt a mesebeli család, de a valóságban már Pécset is bebarangolta
Kinga, így a következő év elejére várható a következő rész.
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Család
A karácsony és újév közé eső vasárnap a
Szent Család vasárnapja. Mindig érdekes
az asszociációs játék. Mi jut eszedbe arról
a szóról, hogy család? Nincs gondolkodási
időd, azonnal mondani kell a legelső szót,
ami eszedbe jut. Bizalom? Otthon? Melegség? Biztonság? Közösség? Stabilitás?
Vidámság? Segítőkészség? Feltétel nélküliség? Közösen megküzdött nehézségek? Vagy akár a fájdalom? Sebzettség?
Erőszak? Közöny? Hiányérzet? Csalódás?
Könnyek? Az asszociáció valójában nem
játék, hanem nagyon komoly dolog: sok,
mélyen belénk ivódott dolgot hoz felszínre.
A Szent Család tagjaira: Jézusra, Szűz
Máriára és Szent Józsefre vajon mi lehetett jellemző a fenti kifejezések közül? A
pozitívak mindegyike biztosan. A közös
imádság szombatonként a názáreti zsinagógában, éppígy a családi fészek „zsinagógájában”, templomában. Isten boldogító
terveinek közös keresése és megélése tette
boldoggá őket: ezáltal segítették egymást
abban, hogy szent családdá lehessenek.
Nekik sem volt könnyebb, mint nekünk:
ugyanúgy meg kellett küzdeniük minden
kísértéssel. Jézusnak a kamaszkor hormonális változásaival, hiszen valóságos
ember. Máriának az áteredő bűn nélküli
fogantatása (ünnepe: december 8.) ellenére a személyes bűnök csábításaival…stb.
Isten mindnyájunkat a saját képmására teremtett. Többek között abban is, hogy csakis egymásra figyelő szeretetben lehetünk
boldogok. Most állj meg az olvasásban és
olvasd újra az iménti mondatot, értelmeddel fogd fel annak tartalmát. Majd olvasd
el újra, de most a szíveddel: hagyd, hogy
ott megérintsen.
A Szent Család tagjai nemcsak vágytak arra, hogy együtt boldogok legyenek,

nemcsak tettek, hanem egyenesen megküzdöttek ezért. Ma melyik család tagjai
ne vágynának arra, hogy a közös szeretet-melegben együtt legyenek boldogok?
Ha vágysz rá, küzdj meg érte! Ne egyedül,
hanem Istennel és egymással. Fáradt vagyok testileg, lelkileg, idegrendszerileg?
Szomorú vagyok? Egyedül érzem magam? Agyonnyomnak a feladatok? Érjen
bármilyen sablonos vagy egyedi kísértés,
akkor is szeretettel szólok, jót teszek. Milyen boldog is az a család, amelynek minden tagja erre törekszik! Mekkora egység,
béke, ha kell, akkor pedig kibékülés van
ott… Lehet, hogy nem minden családtagod lesz ebben partnered. Akkor kezdd
azzal, aki kész erre. „Ahol ketten vagy
hárman együtt vagytok az én nevemben,
ott vagyok köztetek.” – mondja Jézus. Keressétek ketten az alkalmakat arra, hol lehet szeretni, jót tenni. Kérjétek már reggel
az Úrtól, hogy ez ma minél jobban sikerüljön. Mint a napkeleti bölcseknek…
Egy munkahelyi feladattal megtennéd,
hogy visszaadod anélkül, hogy egyszer
megpróbáltad vagy többféle irányból
megközelítetted volna? Pedig az csak egy
munka... Hát akkor a boldog és szent szeretetkapcsolatokért milyen összehasonlíthatatlanul értékesebb megküzdeni! Ki gátolhat meg ebben a törekvésedben? Most
őszintén: kin múlik az, hogy vállalod-e
ezt az értékes küzdelmet? Istenen biztosan
nem…
Szent Család vasárnapján a szentmisére
szeretettel várunk minden családot, akik
nem emberi erőből akarnak együtt boldogok lenni, hanem a Jóisten áldását kérik
rá:
Balázs atya

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

Honlap:
www.ecser.hu
A Cserfa következő, 2020. 1. száma január 17-én jelenik meg.
Nyomdába adás: január 10.
Lapzárta: január 6.

A Parlamentben tartott nemzetiségi fórumon az Ecseri Szlovák Önkormányzat részéről Sosovicza Jánosné és Kurunczi Lajosné képviselte az ecserieket. A felsőházi ülésteremben rendezett programon a magyarországi szlovák nemzetiség aktualitásait vitatták meg.
A tanácskozáson felszólalt Paulik Antal, az országgyűlés szlovák nemzetiségi szószólója, Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi
és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára és Hollerné Racskó Erzsébet, az Országos Szlovák Önkormányzat elnöke.

Adventi koszorúkészítés a Cserfa Kuckó Óvodában

Lámpáskészítés és felvonulás az Andrássy Utcai Óvodában, Márton napján

Sikeres pályázat révén, vissza nem térítendő támogatásból újul
meg az Andrássy Utcai Óvoda udvara

„Lomb party”-ra hívta Dr. Tanczik Balázs plébános az Ecserieket, hogy közösen dolgozzanak a templom környezetének szépítésén. 35 fő tett eleget a meghívásának.

