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Képviselő-testületi ülés – december 13.
Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. december 13-án
tartotta soros ülését, melynek meghívott
vendégei Méhész Pál, az Ecseri Önkéntes
Tűzoltó Egyesület elnöke, Molnár Zsuzsanna, az egyesület titkára, valamint
Császár Zoltán, az Ecserért Községfejlesztő és Szépítő Egyesület elnöke voltak.
Az ülésen elfogadták az Ecseri Önkéntes Tűzoltó Egyesület és az Ecserért Községfejlesztő és Szépítő Egyesület 2017.
évi tevékenységéről szóló tájékoztatót.
A testület megalkotta az önkormányzat
2017. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítását, valamint nem változtatott az étkezési térítési díjakon. Módosították az önkormányzati lakások és
nem lakáscélú helyiségek bérbeadásának
és elidegenítésének feltételeiről szóló rendeletet is. A testület megbízta továbbá a
polgármestert az önkormányzati konyha
vezetői beosztására vonatkozó pályázat
előterjesztés szerinti kiírásával.
A képviselők az előterjesztés szerint
fogadták el Ecser Településképi Arculati
Kézikönyvét és megalkották a településképi védelmi rendeletet is. Egyidejűleg
tudomásul vették Vecsés Város Települési Arculati Kézikönyvét is. Egyetértettek
továbbá a Duna – Tisza Közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Társulás Társulási Megállapodásának 1. és 2.
módosításával és elfogadták a határozat
mellékletét képező, módosított, egységes szerkezetű megállapodást. Ugyanakkor felhatalmazták a polgármestert
annak aláírására és felkérték, hogy az 1.
pontban foglalt döntésről értesítse a társulás elnökét. Szintén megbízásra került
a polgármester, hogy az Energiamegtakarítási Intézkedési Terv elkészítésére

Méhész Pál beszámol a testületnek

Gózony Gábor és Szilágyi Szilvia képviselő, illetve Moskovicz Miklósné jegyzőkönyvvezető a testületi ülésen
szakcéggel kössön megbízási szerződést,
utólagos beszámolási kötelezettséggel.
Hasonlóképpen felhatalmazást kapott a
településvezető, hogy a ’Testvértelepülési együttműködés’ tárgyában a Bethlen
Gábor Alapkezelő Zrt-hez az előterjesztés szerint, valamint ’Az első világháború
történelmi emlékeit őrző emlékművek
rendbetételére, renoválására, helyreállítására, új emlékművek felállítása’ témában
a Közép- és Kelet-Európai Történelem és
Társadalom Kutatásért Közalapítvány részére nyújtson be pályázatot a meghatározott keretösszegeknek megfelelően. Az
ecseri Cserfa Kuckó Óvoda bővítésének
ügyében megbízást kapott a ProRégió
Kft., hogy az ’Önkormányzati tulajdonú
óvodai ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében’
című pályázatot nyújtsa be. Egyben felkérték a polgármestert, hogy az óvodabővítési terv e k e t
készíttesse el.
Határozat
született
arról is,
hogy az
önkorm ány z at
költségvetési tartalékából
biztosítja
a pályázatban

meghatározott összegű önrészt a tervezett óvodabővítési programhoz. Egyidejűleg megbízást kapott a polgármester,
hogy az óvodabővítési pályázat keretében
a ProRégió Kft-vel pályázatírói, valamint
a Sziler Építész Kft-vel a bővítéssel kapcsolatos komplett tervanyag elkészítésére
a meghatározott összegben kössön szerződést.
Szintén megbízták Gál Zsolt polgármestert, hogy a Laky Ilonka Általános
Iskolának a Monori Tankerületi Központtal történő osztott használatával
kapcsolatos költségek megosztására a
megállapodást írja alá, az előterjesztésnek megfelelően. Az EKO Kft-vel az új
finanszírozási megállapodás előterjesztés
szerinti, valamint a traktor vásárlásához
szükséges, meghatározott összegű, fejlesztési célú pénzeszköz átadására szóló
szerződések megkötésére szintén megbízást kapott a polgármester. A képviselőtestület hozzájárulását adta egy használt
platós kisteherautó vásárlásához.
A Rábai Miklós Művelődési és Közösségi Ház és Könyvtár érdekeltségnövelő
pályázata felhasználásával kapcsolatban
úgy döntöttek a képviselők, hogy a rendelkezésre álló összeg terhére a fényképezőgép és tartozékain kívül színpadi
függöny is megvásárlásra kerüljön. A
fennmaradó összeget pedig karácsonyi
fényeszközök és egy nagyméretű tükör
beszerzésére fordítsák. A továbbiakban
a testület elfogadta a polgármester, valamint az Oktatási és Szociális Bizottság
beszámolóját.
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Napirenden a minibölcsőde építése
Sikerekben bővelkedő, boldog új évet kívánok minden kedves lakosunknak!
Az idei év mozgalmasnak ígérkezik, több
beruházásunk is rövidesen lezárul. Reménye-

im szerint az útépítések az év első felében lezajlanak, a polgármesteri hivatal bővítésére
pedig később kerülhet sor. Amennyiben sikerül pályázati forrást szereznünk a Cserfa Kuckó Óvoda bővítésére,
akkor azt is szeretnénk idén elkészíteni.
Tervezés, előkészítés alatt van egy gyalogos és kerékpáros
átkelő a Rákóczi utcában. A vasúti átkelők
lámpás biztosításáért
is sokat dolgozunk.
Előkészítés
időszakában van a minibölcsőde megépítése.
Amennyiben
nem
kapunk állami támogatást rá, akkor saját
forrás biztosításáról
kell döntenie a kép-

viselő-testületnek.
A terveink megvalósításában sokan,
nagyon sokat dolgoznak, remélem az
eredményével mindenki elégedett lesz.
Az idei év több
szempontból is izgalmas lesz. Nemcsak a beruházásaink miatt, hanem az
országgyűlési választások miatt is.
Azt kívánom mindannyiunknak, hogy elmúlt években megszokott nyugodt kis életterünket ne korbácsolják majd nagyon fel az
indulatok. Bízom benne, hogy a kampányidőszak csendesen lezajlik, és mindenki számára
elfogadható eredmény születik április 8-án. A
munka addig sem áll meg és utána is folytatódik.
Gál Zsolt
polgármester

Könyv a
Rendőreink köszöntése
Tengs-Lengs
együttesről
Tengs-Lengs - Kívül mindenen címmel
jelent meg riportkötet a zenekarról. Berta
Zsolt könyvében megismerhetjük a zenészek életét.
A könyvbemutató koncertet decemberben tartották Budapesten. Legközelebb január 19-én 18 órakor láthatjuk
őket Maglódon.
A Tengs-Lengs rendszeres fellépője az
ecseri majálisoknak, a péntek esti rockfesztiválokon gyakran láthattuk a csapatot, így a helyi közönség ismeri zenéjüket.
Annál is inkább, mert a zenekar tagja az
ecseri Kamarás Zoltán.

Ünnepélyes külsőségek között köszöntötték az önkormányzatok a Monori Rendőrkapitányság munkatársait a Monori Vigadóban. A polgármesterek jutalmat adtak
át a közigazgatási területükön kiemelkedő
teljesítményt nyújtott rendőröknek, kifejezve elismerésüket a települések közbiz-

tonságáért végzett munkájukért. Ecser
Nagyközség Önkormányzata Ulicza Balázs r. főtörzsőrmester körzeti megbízottnak és Szabó Péter r. őrmesternek, a Maglódi Rendőrőrs járőrének adományozott
elismerést. A díjakat Gál Zsolt polgármester adta át.

Gál Zsolt ecseri és Tabányi Pál maglódi polgármester a Maglódi Rendőrőrs munkatársai körében

Egészségügy. A kormány határozata értelmében tovább fejlesztik a fővárosi és a
Pest megyei járóbeteg szakellátást. A kormányhatározatban szerepel az ecseriek által
gyakran használt Gyömrői Szakrendelő korszerűsítése is. A fejlesztés szakmai tartalma az építészeti és gépészeti felújítás, az orvostechnológiai eszközpark modernizálása, a szakellátások fejlesztése. Az összköltség Gyömrő esetében 332.500.000-Ft, ebből
21.400.000-Ft-ot Gyömrő Önkormányzata biztosít.
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A zsemlés véreshurkától a kúpos kolbásztartóig
Bár az időjárás nem volt túl kegyes, s a szemerkélő eső végig áztatta a szorgos résztvevőket,
mégis kitűnő hangulatban telt az idei év első
közös rendezvénye, a sorrendben hetedik Ecseri
Böllérfesztivál. S hogy az idők folyamán milyen
hírnevet vívott ki magának a rendezvény mi sem
bizonyítja jobban, mint hogy közéleti személyiségek és több környező település vezetője is szívesen tett eleget a szervező ecseri önkormányzat
heghívásának. Így Gál Zsolt polgármester és Barta Zoltán jegyző, valamint a képviselő-testület
tagjai házigazdaként láthatták vendégül dr. Szűcs
Lajost, Ecser országgyűlési képviselőjét, Szabó
Istvánt, a Pest Megyei Közgyűlés elnökét, valamint Petőné Vizi Valéria péteri, Szöllősi Ferenc
Attila péceli, Szlahó Csaba vecsési, Mezei Attila
gyömrői, Szehofner József tatárszentgyörgyi és
Kaszanyi József mendei polgármestert. S hogy
a vendéglátás igazán szívélyes legyen, az önkormányzat kisegítő csapata gondoskodott a megfelelő étel- és italellátásról: húslevest, hagymás
vért, sült hurkát és kolbászt, pecsenyét, valamint
forró teát és forralt bort kínáltak az éhüketszomjukat oltani kívánóknak.
Kun Attila, megbízott művelődésiház igazgató érdeklődésünkre elmondta, hogy idén hat
csapat nevezett be a versenybe: az EKO Kft. és
a ’Jót-Evők’ ecseri, valamint az ’Ecseri – Törökszentmiklósi Böllérek’ vegyes csapata, továbbá a
’Leszúr-lak’, a ’Győzzön’ és a ’Malacfülűek’ nevet
viselő társaság.
Ebben az évben hat malac áldozta életét, hogy
ez a versengés létre jöhessen, s finom falatok
kerülhessenek az asztalra. Átlagos súlyuk 120
és 220 kiló között mozgott. A zsűrizés feladata
ezúttal is a nagy szakértelemmel rendelkező Szabadtűzi Lovagrendre hárult.Ám a legnagyobb
elismerés a Vándorkupa elnyerése, amit tavalyi
győztesként az EKO Kft. 12 fős csapata hozott
vissza idén. A verseny külön követelménye, hogy
minden zsűrizésre szánt étel-ital saját készítésű
legyen. Így például az EKO Kft. házipálinkája a
csapattag Bacsa István hozzáértését dicsérte, míg
az Ecseri Böllérek erős itala Sztancsik Csaba pincéjéből került ki. Az ecseri ’Jót-evők’ a hagyományos disznótoros ételeket kínálta a vendégeknek.
S mindezt egy fatüzelésű, kültéri mobil kemencében készítették el. S amig a frissen feldolgozott
sertéshús elkészült, ’bemelegítésként’ tésztát sütöttek benne. Mint a csapat lelkes tagja, Veszelovszkiné dr. Csóka Gabriella elmondta, otthonról hozott hajtogatott tésztát használtak, amit a
helyszínen már csak ki kellett sütni. Standjuk
díszítését, az ötletes szalonna- és kolbászházat is
hosszas munkával ők maguk készítették a férjével. Bojtok Csaba, az Ecseri és Törökszentmiklósi
Böllérek oszlopos tagja elmondta, hogy a 15 fős
közösség már mintegy tíz éve vesz részt hasonló
versenyeken. Tagjaik munkatársak, akikből egy
baráti társaság alakult ki. Kapitányuk Sztancsik
Csaba, aki elárulta, hogy ételkülönlegességük a
zsemlés véreshurka. Elkészítési módjának az a
titka, hogy az apró kockára vágott, megszárított
zsemlét vagy kenyeret adjuk hozzá a hurka egyéb

Dr. Szűcs Lajos köszönti a Böllérfesztivál résztvevőit
összetevőihez, ezzel váltva ki a szokásosan használt rizset. A csapat egy másik újdonsága Bojtok úr saját készítésű kúpos kolbásztartója volt,
amit azért alkotott meg, hogy általában 20 méter
hosszú kolbászuk könnyen kezelhető legyen vele.
Az idei verseny rekord súlyú, 217,5 kg-ot nyomó malaca a ’Leszúr-lak’ csapatáé volt. Szegedi
Gábor csapatkapitány elárulta, hogy hagyományos eszközzel perzselték meg is. Ezt a csapatot
erősítette maga a malac gazdája, Jónás Mihály,
aki a szomszédos XVI. kerületből érkezett – a
malaccal együtt. Mint mondta, annak táplálása
teljes egészében bio volt, azaz semmilyen tápot
nem kapott, csupán természetes takarmányt:
burgonyát, kukoricát, tritikálét és zöldlucernát.
A most feldolgozott malac egyébként tíz testvérével együtt nőtt fel a keze alatt s mindössze egy
éves volt. Szintén csapattag volt Zámbó Ferenc
is, aki már húsz éve vásárol Jónás úrtól malacot,
s örül, hogy megbízható minőséget adó gazdától
lehet hazai élelmiszert beszerezni.
A ’Disznófülűek’ igen népes társaságot alkottak s mintegy 70 fővel képviseltették magukat.
Az idén először részt vevő csapat kapitánya,
Németh Ferenc elmondta, hogy a környékbeli
T-mobil üzletek dolgozóinak szeretett volna egy
kellemes csapatépítő alkalmat is teremteni a rendezvénnyel. Az ő általuk feldolgozott ’Zsófi’ nevű
malac egyébként 160 kilós volt, s a hagyományos
disznótoros ételek mellett még egy kis meglepetést is hoztak: egy fél bárányt sütöttek meg
grillen, emellett pedig Karcagi báránypörköltet
készítettek. Ennek különlegessége, hogy először
megperzselik a bárány fejét, majd kettévágják és
így visszatéve az üstbe összefőzik a bárány testével. A program műsorvezetője Szever Pál volt,
a zenét Abonyi Attila szolgáltatta. Az ecsereiek
nagy számban látogattak ki a rendezvényre. Az
ötszáz forintos kóstolójegy fejében jót ehettek a
finom falatokból. A borongós időben felmelegítette a hangulatot a finomabbnál finomabb fogópálinkák hatása, s a különlegesen fűszerezett
forraltborok is kitettek magukért. Az ecseriek jól

Veszelovszki
József húsfeldolgozás
közben

Közéleti eszmecsere
érezték magukat, látszott rajtuk, hogy nagyon
hozzászoktak a januári böllérfesztiválhoz. Hiába,
a jóhoz könnyű hozzászokni.
– Hiányozna, ha nem lenne! – mondta egy
jókedvű bajuszos úr az EKO Kft. előtt az ízletes
sülkolbászt falatozva.
A verseny fődíját, a Szabadtüzi Lovagrend
Vándordíját: a ’Győzzön’ csapata nyerte el, a Közönségdíj az EKO Kft. csapatáé lett. A ’Győzzön’
csapatáé lett a legjobb toroskáposzta, a legjobb
hurka. A legjobb böllérek a ’Leszúrlak’ csapatának tagjai lettek, övék volt a legjobb toros leves és
a legízletesebben készült pecsenye is. A legjobb
kolbászt az ’Ecseri- és Törökszentmiklósi Böllérek’ készítették. A legjobb fogópálinka az ’EKO
Kft’-jé volt, a legjobb forralt bort és a legjobb
hagymás vért az ’Ecseri Jót-Evők’ készítették,
míg a legjobb toros süteményt a Disznófülűek
sütötték. Különdíjban részesült a Budapest-környéki Régió BBQ elnevezésű csapata.
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Miért fontos a ﬁatalok tűzvédelmi oktatása?
Ecseren az 1990-es éveket megelőzően működött egy Önkéntes Tűzoltó Egyesület,
melynek keretén belül egy jól szervezett ifjúsági tűzoltó csapat sorra szerezte a fiataloknak rendezett tűzoltó versenyeken az értékes
helyezéseket, érmeket. Ez a folyamat a rendszerváltáskor, az egyesület megszüntetésével
sajnos megszakadt.
2015-ben újjászerveződött az Ecseri Önkéntes Tűzoltó Egyesület és a kezdeti megtorpanás után mára egy lelkes, mintegy 28
fős tagsággal működő csapat igyekszik a
mindennapokban végezni a vállalt feladatokat.
Az egyesület nem csak az utánpótlás biztosítása érdekében gondolt arra, hogy feléleszti
a régi hagyományokat azzal, hogy szervez
egy ifjúsági csapatot, hanem azért is, mert
az elmúlt 2 év tapasztalatai azt bizonyítják,
sokan nem tudják, mit tehetnek a káresetek
megelőzése érdekében, mit kell tenniük, ha
bekövetkezett a tragédia. Mind a felnőttek,
mind a fiatalok körében folyamatos ismeretterjesztésre, oktatásra van szükség. A felnőttek esetében 2017 szeptemberében lakossági
fórumot szerveztünk a Polgármesteri Hivatallal közösen, melyet szeretnénk az idei évben tovább folytatni.
A fiatalok tűzvédelmi nevelése érdekében
2017 októberében a Laky Ilonka Általános Iskolában tűzoltó szakkört indítottunk,
melynek eddigi tapasztalatai nagyon pozití-

vak.
A tűzoltó szakkörre mintegy 30 fő jelentkezett, 3., 4., 5. osztályos tanulók. A foglalkozások kéthetente egy alkalommal kerültek
megtartásra, igen lelkes résztvevőkkel.

A tanulók a foglalkozásokon megismerhették a tűzoltók múltját, jelenét, életét, a tűz
jellemzőit. Nagy érdeklődéssel vették „bir-

tokba” a Gyömrői Önkéntes Tűzoltó Egyesület új készenléti gépjárműfecskendőjét,
emellett megtanulták azt is, mit mire használnak, illetve hogyan kell működésbe hozni
a gyorsbeavatkozót. Természetesen mindezt
rendkívül szigorú felügyelettel és segítséggel.
A Tűzoltó Múzeumban tett látogatás igen
nagy élményt jelentett, már az oda vezető út
is, amikor az volt a feladat, hogy számolják
össze az úton található tűzcsapokat. A tűzoltó szakkörön belül külön fejezetet kapott az
elsősegély-nyújtó tanfolyam, melyet az egyesületünk erre képzett szakoktatója tart. A
félév utolsó foglalkozásán az Advent veszélyeire, annak megelőzésére és az esetlegesen
bekövetkező tűz eloltásakor helyes magatartást tanítottuk meg a tanulóknak.
A szakkör eddigi tapasztalatai abban erősítenek meg bennünket, hogy nem lehet elég
korán kezdeni. Ha a tanuló ifjúság részére
biztosítjuk, hogy szakemberek előadásain és
gyakorlati foglalkozások keretében sajátíthassák el a biztonság-kultúra ismereteit, később egy ifjúsági csapat keretében versenyezhetnek, akkor ezek a fiatalok tudatosabban
élő, a biztonságra, egészségre és környezetvédelemre jobban figyelő felnőtté válhatnak.
A tűzoltó szakkör az iskolában 2018. februárjától folytatódik. Szeretettel várunk
minden érdeklődőt.
Dr. Molnár Zsuzsanna
Ecseri Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Informatikai fejlesztés a Monori Tankerületi Központ intézményeiben
Decemberben közel 420 millió forint
értékben került sor informatikai eszközök átadására a Monori Tankerületi
Központ köznevelési intézményeiben. A
közép-magyarországi iskolák informatikai rendszereinek fejlesztését az uniós
pályázatok nem tették lehetővé, ezért
igen fontos lépésnek bizonyult, hogy a
Klebelsberg Központ a Közép-Magyarországi Régióban működő köznevelési
intézmények részére mintegy 6,3 milliárd forint értékben szerzett be informatikai eszközöket.
A Monori Tankerületi Központ intézményei 830 PC-vel, 410 laptoppal és 402
projektorral bővíthették számítástech-

nikai állományukat, amelyek összértéke
379 millió forint. A tankerület saját hatáskörben további 39,7 millió forint értékben 75 számítógéppel, 63 laptoppal és
95 projektorral gazdagította az intézmények felszereltségét.
A fejlesztésnek köszönhetően az ecseri
Laky Ilonka Általános Iskola számítógépparkja is új eszközökkel bővült. Az iskola
nagy hangsúlyt fektet a számítástechnika
oktatására - emelte ki Kiss Katalin intézményvezető az eszközök átvételekor.
Hozzátette, a közeljövőben szeretnének
egy csoportfoglalkozásra alkalmas szobát is kialakítani, amely fontos szerepet
töltene be az idegennyelv-oktatásban is.
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Karácsony

A falu szeretetét a rászorultak nagyon is érezték
Az év vége közeledtével idén is megsűrűsödtek a programok a művelődési házban,
teret engedve így az ünnepi hangulatnak.
December 16-án szó szerint a település
apraja-nagyja mutathatta be tudományát
a színpadon a ’Mindenki karácsonya’ színes forgatagában. Gál Zsolt polgármester köszöntője után elsőként azok az apró
táncosnők bűvölték el a közönséget, akik
a Nazirah hastánccsoport ovisaiként már
idejekorán megtanulták, hogyan kell rabul
ejteni a nézők figyelmét. Ennek a különleges tudománynak már egy továbbfejlesztett
változatát mutatta be az iskolás korcsoport.
Míg a felső tagozatosok és a felnőttek már
igazi profi szinten lejtettek a varázslatos kelet zenéjére. S hogy ne csak a távoli, hanem
a páratlanul gazdag hazai néptánckincs se
maradjon ki, arról a szép számmal jelen
lévő néptáncosok gondoskodtak. A fellépők életkora itt is igazolta, hogy művelőinek köre a gyerekektől egészen a nyugdíjas
korosztályig terjed. S hogy a testedzés milyen népszerű manapság mi sem bizonyítja
jobban, minthogy a hajlékony, formás test
kialakításához nagyban hozzásegítő művészi tornát három, ovis és iskolás korú
csapat is bemutatta. Sőt, amint azt a ’Kanga tréning Brigivel’ nevet viselők vallják, a
mozgás éltető s nem lehet elég korán kezdeni. S hogy ez milyen egyszerűen megvalósítható, be is mutatták a színpadon, ahol
vidáman együtt tornázott baba és mama.

Szűcs Judit műsora

Polgármesteri köszöntő

Kovács Nóri énekel
Az is szép hagyomány már Ecseren, hogy
1991 óta egyetlen karácsony sem múlhat
el anélkül, hogy az önkormányzat meg
ne vendégelné és ajándékozná a település
nyugdíjas korú lakóit. Mint Barta Zoltán
jegyző elmondta, a meghívottak idén is a
70 év fölötti korosztály képviselői, illetve
azok a szociális intézményben élő idősek
voltak, akik Ecserről kerültek oda. A szociális intézményekben helyhez kötötten
élőknek postán küldték el a csomagot. Az
önkormányzat összesen 1,6 millió forint
értékben 520 csomagot készített el, amit
úgy igyekeztek összeállítani, hogy hasznos
dolgok kerüljenek bele. Így a megajándékozottak 13 féle finomság között válogathattak, mint pl. szaloncukor, kakaópor, tea,
Milka csokoládé, puszedli, datolya, forrócsoki, máj-krémkonzerv, levespor, őszibarackbefőtt.
A csomagok átadására pedig egy igen
színvonalas karácsonyi műsor keretében
került sor. Ennek bevezetőjében Gál Zsolt
polgármester köszöntötte a színháztermet
zsúfolásig megtöltő nyugdíjasokat. Mindenekelőtt megköszönte a végzett munkájukat, s azt, hogy a mi rohanó világunkban
még ma is segítenek nekünk. Ezért pedig
külön köszönet illeti őket. Mint mondotta,
a karácsony mindenkiben hasonló érzéseket hoz felszínre, s ez nem más, mint a
szeretet. S ennek az ereje az, ami összetartó
erővel bír. Ezért szeretetteljes, békés időszakot kívánt minden meghívottnak nemcsak most karácsonykor, hanem az utána
következő időkben is.
Az ünnepi műsor meghívott vendége-

ként Kovács Nóri népdalénekes lépett a
színpadra. Szever Pál, a művelődési ház
munkatársa fontos részletekkel tájékoztatta lapunkat a fellépőről, aki mintegy 30
éve dolgozik már a pályán. Ennek során
volt énekese a Balkan Fanatic együttesnek
is, s a velük készített közös dala hallható
az ’Országimázs’ című filmben. Ezen kívül
számos külföldi országban is koncertezett
már, csakúgy mint Olaszországban, Oroszországban s folyamatosan jár Erdélybe is,
ahol népdalokat gyűjt. Egyik kedvenc szakterülete pedig éppen a karácsony és a betlehem. Nemrégiben viszont egy kanadai

Veréb Magdolna köszönete

Cserfa
koncertkörútról tért vissza. A Motiva zenekarral szintén sokat dolgozik együtt, melynek során modern elektronikus hangszerelésben adnak elő népdalokat. A művésznő
a december 18-iki ’Idősek Karácsony’-án is
osztatlan sikert aratott, a közönség lelkesen
megtapsolta minden műsorszámát.
Uitz József és felesége mind a ketten
kaptak meghívót a rendezvényre, bár a
csomagokat most a férj vette át részükre. Nagy örömmel fogadták az önkormányzat figyelmes karácsonyi ajándékát.
Sajnos azonban Mária néni mostanában
sokat betegeskedik a szemével, ami miatt idegesíti a sötétség. S mivel a nézőtér
is el van sötétítve előadás közben, ezért
megnézni ugyan nem tudták, ám a művelődési ház előcsarnokában jól hallhatták
a műsort. Matyó László is két csomagot
vett át, hiszen az ő felesége is betegsége
miatt nem tudott eljönni. Matyó úr 16
évig volt az ecseri asztalosüzem vezetője.
A most 76 éves nyugdíjas minden évben
eljön a rendezvényre, s kitűnőnek tartja
az önkormányzat immár hagyománnyá
vált akcióját. Jámbor Csabáné 72 éve lakik
a településen s 34 éven át dolgozott helyi
óvodában, ahonnan nyugdíjba is vonult.
Lehetőségei szerint ő is igyekszik minden
évben eljönni s nagyra értékeli az önkormányzat gesztusát. S itt nem elsősorban
csak az ajándékcsomagra gondol, hanem
az általuk szervezett közösségi életre is.
Ennek során a rendezvényekre rendszerint olyan vendégeket hívnak, akiket általában szeretnek is az emberek. S elég
nagy gyakorisággal is vannak a különböző

Karácsony

Pillanatképek a műsorból
programok, ami szintén összekovácsolja a
lakosokat. Veréb Magdolna a műsor befejeztével nagy tiszteletét fejezte ki az est
szervezőinek. Mint mondta, az ecseriek
nagyon jól tudják, hogy rengeteg munkájuk van benne egy-egy ilyen műsorban, s
úgy tűnik, hogy emellett még a szívüket
is beleteszik. S noha ő még csak 3 éve lehet kedvezményezettje eme gesztusnak,
azt biztosan állíthatja, hogy ennyire szép,
meghitt, igazi adventi műsor még nem volt
a Rábaiban. Az pedig biztos, hogy nagyon
sok ember örül a kedves ajándékcsomagnak, amire rá is van szorulva.
Ezért az önkormányzat érzületben és
ajándékban is nagy jót tesz az embereknek.

Uitz József átveszi a csomagot Barta Zoltán jegyzőtől
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Aranyfokozatú polgárőrcsalád
Ócsán, a Pest Megyei Polgárőr Szövetség közgyűlésén a szövetség elnöke mintegy 80 polgárőrt részesített kitüntetésben. Külön elismerést
jelent a település polgárőrsége eredményes
munkájának, hogy ez alkalommal két ecseri
képviselőjük, Koczkás László és fia, Koczkás
Norbert a polgárőr mozgalomért végzett áldozatkész, önzetlen munkájáért ezen díj arany
fokozatát kapta meg.
Az édesapa Koczkás László 27, fia Norbert
pedig 22 éve polgárőr. Az apa alapító tagja
volt már az 1995-ben
alakult a polgárőr
egyesülenek. S hogy
a helyi szervezet milyen sikeresen dolgozik, mi sem bizonyítja
jobban, mint hogy
2002. december 4-én
a Pest Megyei Önkormányzat nekik ítélte
a Pest megye közbiz- Koczkás László
tonságáért alapított
’Pest megye Közbiztonságáért’ díjat, amit elnökként Koczkás László vehetett át. Pályája során egyébként két évig
a Budapesti Polgárőr Szövetség elnökségi tagjaként is tevékenykedett, s az ott végzett munkáját érdeméremmel ismerték el. Két évvel ezelőtt
pedig 20 éves szolgálatáért kapott kitüntetést,
ami azért különös, mert öt év tagságot nem
ismertek el neki, mivel a jelenlegi polgárőrség
elődje egyesület volt. Ennek egyébként 10 évig
az elnöki posztját is betöltötte. Ezen túlmenően
mindketten tagjai voltak a Polgárőrségen belül
szervezett Mátrix Police csoportnak, mely feladatául kapta a gépjárműfelderítések elvégzését, azaz a lopott vagy rendszámhoz nem tartozó

autók kiszűrését.
Koczkás László egyébként mintegy 50 éve
már, hogy meggyőződéses lokálpatrióta és 18
éves kora óta tesz a közösségért. Munkájukat egész évben, folyamatosan végzik. Ennek
egyik évről-évre visszatérő akciója a Polgárőr
Mikulás, aminek keretében sok helyi gyermek
számára teszik szó szerint kézzel foghatóvá a
Mikulás ajándékát.
Fennállásuk során pedig számos szép sikert
értek már el. Néhány évvel ezelőtt például, amikor a faluban megkéseltek egy bokszolót, az
elkövetőt a helyi polgárőrség közreműködése
révén sikerült a rendőrségnek elfognia. Akkor
éppen a rendőrséggel közös razziára készültek,
amikor kaptak egy telefont a szórakozóhelyről,
s így 2 percen belül a helyszínen tudtak lenni.
Ott aztán azt tapasztalták, hogy az elkövető
még a rendőrnek is nekiment s nem vetette
magát alá az intézkedésének. Megérkeztükkel
azonban már sok hatósági közeg volt jelen, 4
rendőr és 11 polgárőr, így az akció végül sikerrel zárult. De számtalanszor előfordul az is,
hogy ők biztosítják a helyszínt. Amikor például
a vasút mellett volt tűz, ők értesítették a vasutat,
aminek következtében le lehetett állítani a vonatforgalmat s így a sínen át tudták vezetni a
tűzoltótömlőt. Ám számos balesetnél is jelen
vannak. Tavaly például a művelődési háznál
történtnél az egyik társuk homokot szórt a kifolyt üzemanyag szennyeződésre, s természetesen aktívan részt vettek a forgalomirányításban
is és biztosították a helyszínt. De szintén ők
biztosították a helyszínt és az ott maradt roncsot az Arany János utcánál történt balesetnél
is, amikor az autó rajta maradt a sínen. A polgárőrök értesítették a rendőrséget és vigyáztak,
hogy ne tűnjön el a csomagja, amikor a hölgyet

bevitték a kórházba.
De az úgynevezett
’becsapós embereket’
is segítenek lefülelni,
akik pl. azt ígérik elsősorban a jóhiszemű
idősebbeknek, hogy
20-40 ezer forint körüli összegért beállítják nekik a gázórát Koczkás Norbert
úgy, hogy ne büntessék meg őket majd
egy ennél nagyobb összegre. Most karácsonykor viszont egy eltűnt gyereket kellett volna
megtalálni Vecsésen. Mire azonban a segítségüket kérték volna, szerencsére jött a hír, hogy
megvan a kislány.
S hogy anno Koczkás László erre a pályára lépett, talán nem pusztán a véletlen műve. Annak
idején ugyanis neki nagy lökést adott, hogy sok
közérdekű cselekedetet látott az édesapjától, aki
a tánccsoporttal, a sporttal is foglalkozott, s többek között részt vett az Ecseri lakodalmas filmre vitelében is. Tevékenységeiért pusztumusz
elismerést kapott az önkormányzattól 2014ben. Fiát Norbertet pedig akkor érték hasonló
impulzusok, amikor a katonaságból leszerelt.
Ezután lett aztán tagja a helyi polgárőrségnek,
amit csak azért nem tett meg hamarabb, mert
nem tudott eljönni a novemberi alakuló ülésre
a katonaságtól. Ma már a polgárőrség elmondhatja magáról, hogy jó kapcsolatot ápol a polgármesterrel és az önkormányzattal is. Talán
ez is hozzájárul ahhoz, hogy hatékonyan részt
tudnak venni a település életében.
A jövőt pedig úgy képzeli el Koczkás László,
hogy addig marad polgárőr, amíg az egészsége
engedi.

Császár Zoltán a dzsúdó elkötelezettje
Településszerte jól ismerik Császár Zoltán
nevét, mely immár összeforrt az ’Ecserért
Községfejlesztő és Szépítő Egyesület’-ével. Az
elmúlt évek folyamán számos közösségi megmozduláson vettek már részt, legyen szó akár
faültetésről, akár más falubeli rendezvényről. A
2018-as új évet például azzal kezdték, hogy a
január 13-iki böllérfesztivál díjazottjai részére
ők biztosították az átadott kupákat. Az egyesületnek megállapodása van valamennyi helyi
civil szervezettel, a művelődési házzal és az
önkormányzattal is. Így amikor valamely esemény fő szervezője segítséget kér, ők készséggel állnak rendelkezésre.
Azt azonban már jóval kevesebben tudják,
hogy Császár úr hosszú évtizedek óta lelkes
művelője és támogatója a dzsúdónak is. Az e
téren kifejtett aktivitásáért pedig a közelmúltban megkapta a ’Magyar Dzsúdósportért’ díj
ezüst fokozatát. A tervek szerint Győrben, egy
nemzetközi verseny során adták volna át részére ezt az elismerést. Mivel azonban az adott
időszakban éppen kórházi rehabilitáción tar-

tózkodott, így csak később, a dzsúdószövetség
székházában tudta azt átvenni. Ez a körülmény
azonban semmit sem von le a kitüntetés nagyszerűségéből. Mint lapunk érdeklődésére elmondta, 1952 óta űzi ezt a kemény sportot s az

Császár Zoltán

aktív versenyzéstől öt éve vonult vissza. Így ma
már elsősorban versenyeket szervez országos
és nemzetközi szinten egyaránt. Elsősorban a
senior kategóriában aktív, ahol évente egy-egy
ilyen, nemzetközi szintű esemény van 25-40
résztvevő országgal. S mindemellett még bírás-

kodási feladatokat is elvállal. De korábban sem
állt tőle távol a sportszervezés, hiszen például
1964 után a Hungária Kupa rendezvényei is az
ő munkája révén kerültek lebonyolításra. Ezek
szintén nemzetközi szintű események voltak,
általában 25-30, olykor 42 ország részvételével.
Aktív versenyző korában országos bajnokságokon vett részt s általában az első három hely valamelyikén végzett. De indult nemzetközi versenyeken is, ahol főként a senior korosztályban
ért el szép sikereket. Eredményessége általában
attól függött, hogy a munka mellett hogyan tudott felkészülni egy-egy ilyen megmérettetésre. Akkoriban ugyanis a napi munkán túl még
esti iskolába is járt, s csak mindezek mellett
nyílt lehetősége sportolni.
Ma már az ilyen szintű versenyzők csak a
sportnak élnek. Főállásban űzik, amiért fizetést
kapnak, az elért eredmények után pedig prémiumot. Régen mindez ismeretlen volt s csak
a sikerért, a dicsőségért küzdöttek. Így különösen jól esett a mostani elismerés, mely további
lendületet ad aktív napjainak.

Lélekgondozó
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Isten gyengesége
Jézus egyik példabeszédéből kideríthetjük
azt a folyamatot, ami Istenben a bűnök sorozata alkalmából végbe ment.
A gazda a szőlőjét bérbe adja, s amikor
„eljött a szüret ideje, elküldte szolgáit a szőlőművesekhez, hogy beszedjék a termést.
Ám a szőlőművesek nekiestek a szolgáknak. Egyiket megverték, a másikat megölték, a harmadikat megkövezték. Erre más
szolgákat küldött, többet, mint először, de
ezekkel is így bántak” (Mt. 21, 33.) Lukács
folytatásában ez áll: „Most a gazda így gondolkodott: mit tegyek? Elküldöm kedves
Fiamat.” (Lk. 20, 13.) Emberi logika szerint az Istennek fel kellett volna bőszülnie
a sértéseken és brutalitásokon. Ehelyett –
tépelődés és tanakodás után – a Fiát küldi.
Méghozzá nem véletlenül, nem is gyöngeségből, hanem tudatosan. „Úgy szerette
Isten a világot, (tehát nem a szenteket, a
kiválasztottakat), hogy egyszülött Fiát adta
oda, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen,
hanem örökké éljen” (Jn. 3, 15.)
Aki közelebb akar kerülni a karácsony
misztériumához, annak ezen el kell töpren-

genie. Engem úgy szeret a Teremtő Isten, a
bukdácsolásaim ellenére, hogy Fiát küldte
értem. Isten ezzel nem tett mást, mint pontosan azt a szeretetet gyakorolta és valósította meg, amit a megváltónak, vagyis minden rendezetlenséget elrendezőnek tudott
és hirdetett meg Jézusban. Jézus ugyanis ezt
mondta: „Ne szálljatok szembe a gonosszal.
Aki megüti jobb arcodat, tarts oda a másikat is. Aki perbe fog, hogy elvegye a ruhádat, annak add oda a köntösödet is. Aki
kér, annak adj… (Mt. 5.38.) Ekkor leszünk
a Mennyei Atya Gyermekei (Mt. 5.45.) Ő
az, aki felkelti napját jókra és gonoszokra…
(Mt. 5,45.)
Isten tudatosan vállalta ezt a balgaságot,
mert Isten gyöngesége erősebb az embereknél. (1Kor. 1. 25.) Ez a végtelen szeretet az
Isten kalandjának eredménye.
Ez az Isten válasza a szabadságát féltő
ember kihívására.
Ha mindezt elfogadod s elindulsz ezen az
úton, közelebb kerülsz a Betlehemi Gyermek titkának megsejtéséhez.
Barotai Endre plébános

Pásztorjátékkal várták a fiatalok az érdeklődőket december 24-én délután az Ecseri Római
Katolikus Templomban. Az idén egy különleges, nem megszokott produkcióval készültek.
Egy árnyjátékkal mutatták be Jézus születésének történetét.

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

Ingatlan
Német és osztrák ügyfeleinknek eladó
házakat, lakásokat és építési telkeket
keresünk. Tel: 06-20-479-9001
www.ebeningatlan.hu
A Cserfa következő, 2018. 02. száma február 16-án jelenik meg.
Nyomdába adás: február 12.
Lapzárta: február 5.

Mint azt már tapasztalhatták, idén harmadik alkalommal leptük meg Önöket karácsonykor. Illatpárnát gyártottunk és nagy örömmel vártuk az ajándékozás pillanatát! A készítők: Del Mediconé Czifra Mónika, Gál Zsolt, Gózony Gábor, Horváth Tamás, Horváth
Zsolt, Kóspál Lajos, Oláh Gábor, Szatmári Zsuzsa, Szeverné Csekei csilla, Szilágyi Károly és Szilágyi Szilvi. Boldog új évet kívánunk
ezúton is minden ecseri lakosnak! (Fotó. Szatmári Zsuzsa)

Idén harmadik alkalommal leptük meg Önöket karácsonykor. Illatpárnát készítettünk és nagyon vártuk az
ajándékozás pillanatát! A készítők: Del Mediconé Czifra Mónika, Gál Zsolt, Gózony Gábor, Horváth Tamás,
Horváth Zsolt, Kóspál Lajos, Oláh Gábor, Szatmári
Zsuzsa, Szeverné Csekei Csilla, Szilágyi Károly és Szilágyi Szilvi. Boldog új évet kívánunk ezúton is minden
ecseri lakosnak! Fotó: Szatmári Zsuzsanna

Óriási buli, jó hangulat szilveszterkor a
művelődési házban

Jutalomkirándulást kaptak azok az ecseri diákok, akik
kitűnően tanultak az előző tanévben. December 11-én
Budapestre, a Bonbonetti Csokoládégyárba látogattak.

