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Képviselő-testületi ülés – február 26.

A képviselő-testület ülésezés közben
Az önkormányzat
k
képviselő-testületének
k
l
l
k
február 26-án megtartott soros ülésén elfogadásra került a Száz Kéz Egyesület, a
Varázs Lovas Sport Egyesület által adott
tájékoztató, valamint a Gyömrő és Vidéke
Szociális Szolgáltató Központ 2019. évi tevékenységéről szóló beszámoló.
A képviselők megbízást adtak a polgármesternek, hogy az előterjesztésnek megfelelően a horgásztó hasznosítására pályázatot
írjon ki. Egyidejűleg módosították a 2019.
évi költségvetésről szóló önkormányzati
rendeletet.
Az önkormányzat saját bevételeinek,
valamint adósságot nem keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek
a költségvetési évet követő 3 évre várható
összegéről szóló határozatot is elfogadta a
testület. Ugyanakkor megalkotta rendeletét
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről.
A civil szervezetek támogatására pályázat

került kiírásra.
Meghatározásra került a 2020. évi majális költségvetési tervezete is. Ugyanakkor az
előterjesztés szerint fogadták el a művelődési ház 2020. évi közművelődési éves szolgáltatási tervét is.
A Laky Ilonka Általános Iskola körzethatárát Ecser közigazgatási határában jelölte
meg a testület és elfogadták a polgármester
2020. évi szabadságolási tervét is.
A képviselő-testület tudomásul vette
Vecsés város Helyi Épitési Szabályzatának
módosítását jelezve, hogy az eljárás további
szakaszában részt kíván venni. A képviselők hozzájárulásukat adták a tervezett mini
bölcsőde épületének a tervező által javasolt
helyre történő áthelyezéséhez. Megbízták a
polgármestert, hogy a mérnökkel kössön
szerződést az ajánlatban szereplő összegben a mini bölcsőde korábbi jogerős építési
engedélyezési tervének, illetve a kivitelezési

tervek módosítására. Azzal is megbízták a
polgármestert, hogy a mini bölcsőde építésére vonatkozó közbeszerzést írja ki és kössön szerződést a lebonyolítást végző közbeszerzési referenssel.
Az Ecser, Zrínyi u. 35. sz. alatti Tájház
épülete került kijelölésre a helyi építési védelembe vételre, mellyel összefüggésben
megbízták a polgármestert, hogy a főépítésszel a szükséges dokumentációt készíttesse el.
A képviselők elfogadták a polgármesteri
hivatal módosított Szervezeti és Működési
Szabályzatát is és megbízták a polgármestert, hogy a H-Control Kft-vel az árajánlat
szerinti összegben kösse meg a szerződést a
térfigyelő kamerarendszer bővítésére egy 32
csatornás rögzítő és 2 db winchester felszerelésére. Az ülés végén elfogadásra került a
polgármester, valamint az Oktatási és Szociális Bizottság beszámolója is.

Az iskolával ismerkedtek a leendő elsősök és szüleik
A Laky Ilonka Általános Iskola február 29-én tartotta „Iskolakóstoló” című
nyílt napját, ahová a leendő elsősöket
és szüleiket várták. Beiratkozás előtt
hasznos volt megismerkedni az intézménnyel. Kiss Katalin, az általános iskola igazgatója és Szeverné Csekei Csilla
igazgató-helyettes tájékoztatást adott az
intézmény életéről, belső szabályzatairól és pedagógiai programjáról. Ezalatt
a gyermekekkel tanítók foglalkoztak és
kipróbálhatták a nap folyamán a tornatermet is.
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A gyorshajtás még mindig probléma!
Végre itt a tavasz!
Egyre többen megyünk ki az udvarunkra, évről évre felvetődik a kérdés, mikor és
mit lehet égetni. Az Ecseri Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel közösen tartottunk egy fórumot a tűzgyújtás kérdéseiről. Mindenkinek
tisztában kell lennie azzal, hogy a kazánban
és az udvaron is tilos a szemetet elégetni. Az
avar elégetésére ősztől tavaszig van lehetőség,
amennyiben nagyon szükséges, de kérem, aki
teheti, ebben az időszakban is válasszon más
megoldást.
Van lehetőség a zöldhulladék elszállítására,
közvetlenül a házunk elől viszi el a DTKH Zrt.
Amennyiben nagy mennyiségű zöldhulladék
keletkezett valakinek, akkor is tud hozzájuk
vagy más hulladékszállító céghez fordulni
külön megrendeléssel, természetesen ezek
már nem ingyenes szolgáltatások, de mások
zavarása nélkül törvényes keretek között túladhatunk a felesleges hulladékunkon. Kérem,

legyünk figyelmesek!
Nem csak ez a kérdés kerül elő évről évre
ilyenkor, hanem egy legalább ennyire fontos
visszatérő probléma is, a gyorshajtás. Sajnos
Ecser sem mutat pozitív példát, az országos
közlekedési szabályok betartásában. Kérem
mindenkitől, hogy legyen figyelemmel a lakótársaira az autója sebességének megválasztásakor.
Kértem a rendőrség segítségét a lakosság
tájékoztatásában és a kritikus utcák forgalmának lassításában. Be kell látni, hogy az Ecseren
tapasztalható száguldozó autók tulajdonosai
többségében itt élnek. A település több részén
lakó-pihenő övezeteket alakítottunk ki azzal a
céllal, hogy az ott lakók nyugalma érdekében
szabályozzuk a sebességhatárt is. A szabályokat leggyakrabban az ott lakók szegik meg.
Sajnos az itt élők közül néhányan, ha a saját
utcájukban nem is, de a szomszédos utcában
már jelentősen túllépik a sebességhatárt. Ké-

rem Önöket, hogy
beszélgessenek
ezekről a kérdésekről, és próbálják
Önök is meggyőzni
egymást a sebességhatár betartásának fontosságáról,
saját és gyermekeink biztonságnak
érdekében. Ősszel
ebben a témakörben tartottunk egy lakossági
fórumot a Kálvária-domb lakóinak, ahol sok
kérdésről beszéltünk, fekvőrendőr (forgalomlassító küszöb), egyirányúsítás, zsákutcák kialakítása, stb. Több kérdésben jutottunk előre,
de a megoldás az Önök kezében, pontosabban
a sofőrök kezében van. Kérek mindenkit, tartsuk be a sebességhatárokat saját és lakótársunk, valamint gyermekeink érdekében.
Gál Zsolt polgármester

Hajnalig tartott a falu farsangi bálja
A farsangi hónap utolsó szombatján került
megrendezésre az idei Farsangi bál a Rábai
Miklós Művelődési Házban. A szervezést
lebonyolító, Gébele Mónika, Doma Renáta,
valamint a torkok megnedvesítéséről gondoskodó Gasthaus Rendezvény Kft. képviseletében Jámbor László alkotta és Kun Attila által vezetett kis csapat ezúttal is remek
munkát végzett. Mindennek pedig legékesebb bizonyítéka, hogy a sorrendben immár
negyedik alkalommal megrendezett mulatságon minden eddiginél több, mintegy 140150 fő vett részt, s a magukra jelmezt öltők
aránya is ezirányba változott.
Ezt erősítette meg az immár visszatérő
bálozónak számító Gál Zsolt polgármester,
aki feleségével együtt érkezett idén is a rendezvényre. Mint mondotta, évről évre egyre
jobb a hangulat, s a jelmezek is egyre ötletesebbek. Sajnos, idén nem sikerült jelmezt ölteni magukra, ahogy azt a korábbi években
tették, ugyanis a bál hete nagyon zsúfolt volt
a munkában. De ezt jövőre majd igyekeznek
pótolni. S hogy minden a legtermészetesebb
formában történjen, a szervezők jóvoltából a
zenét is élőben szolgáltatta a Monorierdőről
érkezett ’Happy Five’ zenekar. A ruhatárban pedig a nyugdíjasklub két kedves tagja
vigyázott a kabátokra és gyűjtötte dobozba
a jelmezekre leadott közönségszavazatokat.
Az est folyamán nemcsak finom étel – ital
várta a vendégeket a büfében és volt pezsdí-

tő a talpalávaló, de a három alkalommal tartott tombolahúzáson értékes nyeremények
is várták gazdájukat.
Természetesen egy farsangi bál nem is
lenne farsangi a különböző jelmezek nélkül,
amire idén is sok-sok ötletes megoldást láthattunk. Kétségtelenül a legnépesebb csoport e téren egy olyan, 17 fő alkotta társaság
volt, amelynek tagjai szinte gyerekkoruk óta,

kisboltban, a Csillag Miniben. Lechnerné
Lenke pedig szintén ennek az üzletnek volt
az alkalmazottja korábban, s tulajdonképpen az ő barátnőjének ötlete volt ez a pompásra sikeredett csoportos jelmez is, amit
egy héttel korábban már egy másik farsangi
mulatságon is nagy sikerrel vonultattak fel.
S ez a lelkes baráti társaság változó, kisebb
– nagyobb létszámmal évről évre visszajár a

A Nagy Gatsby jelmezbe bújt, több évtizedes baráti társaság. Különdíjat nyertek.
közel 50 éve jóbarátok már. Ők részben keresztúriak, részben ecseriek, sőt Gébele Éva
az utóbbi pár évet kivéve 30 évet lakott itt, de
ma is itt dolgozik, mégpedig a vasútnál lévő

bálba, olyan jól érzik itt magukat. Ám ehhez
a hangulathoz ők maguk is hozzájárulnak
fantáziadús jelmezeikkel. Idén például a ’Nagy Gatsby’ című nagysi-
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kerű film alakjai elevenedtek meg
jóvoltukból olyan kor- és élethűen,
hogy még eredeti, ’20-as évekbeli mellény is szerepelt a viselt ruhadarabok
között. S tették mindezt a maguk és a többi
bálozó tiszteletére és szórakozására, hogy
valamennyien egy kellemes, vidám estét
tölthessenek el egymás társaságában.
A művelődési ház előterében járókat időről időre fagyos borzongás tölthette el, ha
megpillantották a ’Joker’-t, az egzaltált pszichopata gyilkost, aki fel s alá járkálva, látszólag békésen figyelte a bálozó társaságot. De ő
sem érkezett egyedül, hiszen időnként odament két fiatalemberhez, akikkel szemmel
láthatóan jó kapcsolatban volt. Közelebb

Maskara
lépve hozzájuk azonban megkönnyebbülten
láttuk, hogy a megszólalásig az eredetit idéző jelmez nem mást, mint Paluska Mihályt,
az Ecser SE futballcsapatának népszerű játékosát takarta. Barátai pedig Szabó Balázs
középpályás és Nagy Csaba kapus voltak,
akik csapatként érkeztek, s a Joker-jelmezt
is tulajdonképpen a csapat inspirálta. Számukra egyébként igen kellemesen alakult a
nap, hiszen Sztancsik Máté góljaival 2:0-ra
nyertek a Dunavarsány ellen. Így kapóra jött
a bál az ünneplésre. Már előre eldöntötték
ugyanis, ha győznek, eljönnek egy jót szórakozni. A Joker jelmez pedig viselőjére is
jellemző, hiszen Paluska Mihály több poszton is játszik, így lehet szélső, szélső védő, de
szélső támadó is, tehát afféle
’Jolly Joker’ a csapatban, tehát illik rá az öltözet. Ez adta
tehát az inspirációt, valamint
az, hogy ők egy igazi csapatot
alkotnak, akik együtt mindig
győzni akarnak. S még ha
olykor esélytelen is a helyzet,
a pályára felmenve mindig ez
a céljuk.
Ezt a szellemiséget erősítette meg Görög Zsolt, a klub
elnöke, aki elmondta, hogy
ő is jelen van minden évben
a farsangi bálon. A csapattal együtt jön, ahol kiváló
a csapatszellem. A bálokon
pedig évről évre egyre jobb
a hangulat. S hogy a zenés
mulatságon minden zökkenőmentesen folyjon, arról
egyik fő szervezője, Kun Attila gondoskodott. Ám stílusos házigazdához méltóan
ő is, nejével egyetemben,
jelmezt öltött magára. Így
mindenki megcsodálhatta
skótszoknyába bújtatott formás idomait, amint időről
időre körbejárt az előtérben,
hogy nem adódott-e időközben valami rendkívüli elintéznivaló. Ezen este
azonban nemcsak a felnőtt
korúaknak, de a fiatalabb
korosztálynak is szólt, akik
szerencsére szép számban
és igen jó hangulatban voltak jelen. Így Biczó Rebeka,
Rovó Réka, Oláh Laura, Dékány Dorka, Kelemen Tímea és Gébele Panna mind
egyhangúan megerősítették,
hogy már régóta nagy bálo-

www.ecser.hu

Cserfa

zók s részt vesznek szinte valamennyi hasonló vigasságon. Idén például az újév is a
szilveszteri bulin érte őket. S mint elmondták, azért szeretnek különösen járni ezekre
a programokra, mert szinte kivétel nélkül
mindegyiken jó a hangulat, sok az ismerős
és barát, s szinte mindegyiküknek itt vannak
a szülei is. Így szinte családi a hangulat, amiben abszolút biztonságban érzik magukat. S
ha úgy alakul, a hazamenetel sem jelent gondot számukra, hiszen közel laknak, így akár
sétálva is megtehetik a hazafelé vezető utat.

A Joker jelmez lett az első,
Paluska Mihállyal
Ami ugye igen nagy szó napjainkban és sajnos, nem mindenhol lehet ilyet megengedni.
Ha azonban mégis kíséretre lenne szükség, a
mindössze 20 éves ’korelnökre’, Kelemen Tímeára vannak bízva, aki valamennyiüknek a
legjobb barátnője és nagy gonddal vigyáz rájuk. A bálozók színes forgatagában találtuk a
Varázs Lovas Sport Egyesület teljes gárdáját
is. S mint Takácsné Tényi Krisztina elmondta, jelmezt ugyan most nem öltöttek magukra, de ezúttal is sütöttek aprósüteményeket
és különféle ’rágcsákat’ otthon, hogy ezzel is
hozzájáruljanak a jó hangulathoz. Keményfi
Krisztina pedig mint GYES-en lévő édesanya csatlakozott a bálozókhoz és remekül
érezte magát. Kisbabájára pedig ez idő alatt
a nagymama vigyázott otthon.
A szakértői zsűri és a közönség leadott
szavazatai alapján végül a következő jelmezek érték el a legjobb eredményeket, amit
Gébele Martin konferált be a bálozóknak: 1.
Joker, 2. iPhone, 3. a Skótok
Különdíjat pedig a ’Nagy Gatsby’ népes
csapata kapott. A mulatság a hajnali órákig
tartott, s a vendégek abban a reményben távoztak, hogy jövőre ugyanitt folytatódik.
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500 millió forint Ecser
iparterületének fejlesztésére
2020. február 12-én jelentették be azt a
hírt, hogy a kormány döntése értelmében
félmilliárd forintot fordítanak Ecser iparterületének fejlesztésére. A sajtótájékoztatón
részt vett Schanda Tamás, az Innovációs és
Technológiai Minisztérium államtitkára,
Dr. Szűcs Lajos, körzetünk országgyűlési
képviselője, Gál Zsolt, Ecser polgármestere.
Ebből a nagy összegből a minisztérium a
Magyar Közút Nonprofit Zrt. útján, állami
beruházás keretében gondoskodik közúti
fejlesztésről.
Az Ecsert Vecséssel összekötő 3101. jelű
közúton az iparterület megközelítését segítő
körforgalom épül, valamint kb. 600 méteres
szakaszon a pályaszerkezet megerősítését és
kiszélesítését végzik el.
Az iparterület fejlesztésével minőségi
munkahelyek jöhetnek létre településünkön, és növekedhetnek a nagyközség adóbevételei. Az itt várható beruházásokról hamarosan, talán már a következő Cserfában a
polgármester ad tájékoztatást.

Dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő beszédét mondja a bejelentésen. Mellette
balról Gál Zsolt, Ecser polgármestere és Vécsey László országgyűlési képviselő.
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Nyugdíjasközgyűlés: komoly munka, táncos szórakozás
Február 15-én tartotta éves beszámoló közgyűlését az ecseri Nyugdíjas Klub,
melynek meghívott vendégei Gál Zsolt
polgármester és neje, Barta Zoltán jegyző és felesége, Aszódi Csaba András, a
Szlovák Önkormányzat elnöke, valamint
a művelődési ház igazgatója, Szever Pál
voltak.
A közgyűlést Kurunczi Lajosné nyitotta
meg és vezette le, valamint szintén ő irányította a beszámolót megelőző vezetőségitag-választást is, mely Merczel Ferencné
hosszabb idejű betegsége miatt vált halaszthatatlanul szükségessé. Ennek következtében az elmúlt több, mint egy évben
a szokásos 7 helyett 6 vezetőségi taggal
vitték a klubban folyó feladatok elvégzését.
Az ő kieső munkájának pótlására Harmatos Mihálynét választotta meg a klub tagsága. Ezt követően pedig Szilágyi Ferencné
adott számot a klub pénzügyi helyzetéről,
majd a klubelnök Sosovicza Jánosné Mariska néni tartotta meg éves beszámolóját.
Elmondta, hogy a közgyűlés célja az
előző évben elvégzett munka és a kulturális feladatok összegzése. Ez pedig számvetés azzal, hogy milyen sikereik voltak s
hogy mit kell tenniük annak érdekében,
hogy ezek a sikerek megismétlődjenek.
Ismertette, hogy a klub az elmúlt évben
182 nyugdíjas és 18 pártolótagot tudhatott tagjai sorában, akik közül sajnos sokan eltávoztak. Elmondta továbbá, hogy
e létszám alapján a Pest megyei körzetben
a legnagyobb létszámú nyugdíjasközösség
az ecseri. Gazdálkodásuk a tagdíjak befizetéséből és az önkormányzat pályázaton
nyert pénzbeli támogatásából tevődik öszsze, mellyel elszámolási kötelezettségük
van. Kirándulások, rendezvények alkalmával pedig a klub 1000 – 1500 Ft/fő összeggel járul hozzá a felmerülő költségekhez. A
vezetőség és a bizalmiak semmiféle kedvezményben, anyagi támogatásban nem
részesülnek, sőt bizonyos esetekben saját
költségükön igénybe veszik a gépkocsijukat, mosnak, takarítanak és szerveznek.
Mint látható tehát, ez a feladat önkéntes

munkát igényel. Azonban mindezt szívesen tették eddig is és teszik most is annak
érdekében, hogy a klub jól működjön és a
tagok jól érezzék magukat ebben a közösségben. Az elmúlt évben 4 rendezvényük
volt: beszámoló közgyűlés, nő- és anyák
napja, férfinap, Erzsébet- és Katalin-bál.

mindkét óvodában, melyek alkalmával a
gyerekekkel együtt készítették el az ecseri lagzis kalácsot és az aprósüteményeket.
Ecseri népdalokat is szintén az óvodákban
énekeltek. Farsang idején a művelődési
házban, a kézműves foglalkozáson ugyancsak a gyerekekkel együtt készítették el a

A nyugdíjasok éneke: Újra itt van a nagy csapat!
Mindegyik műsorral, vacsorával és zenés
mulatsággal volt egybekötve, melyhez a
talpalávalót Petrik Balázs szolgáltatta. A
programokról szóló DVD felvételt Osztertagh István készítette. Az elmúlt év során
vendégül látták továbbá a maglódi és az
üllői nyugdíjas klub kultúrcsoportját is.
Az év során szervezett 4 kirándulás pedig
a következő helyekre történt: Békéscsaba –
Szarvas: a teljes buszköltséget Aszódi Csaba András elnök javaslatára és a képviselők
támogatásával a Szlovák Önkormányzat
állta, amiért köszönettel illette őket. Emellett gyógyvizes fürdésen vettek részt Tatán, Kiskunmajsán és Berekfürdőn, ahová
néha unokákat is vittek magukkal, hogy
könnyebben megteljen a busz.
A Kultúrcsoportnak továbbra is 15 tagja
van s minden héten kedden tartotta a felkészülési próbákat. A sajátokon túlmenően részt vett továbbá a községi, a nyugdíjas és a nemzetiségi
rendezvényeken is
nemcsak Ecseren,
hanem
Gyálon,
Gyömrőn, Cinkotán és Maglódon is.
Az ecseri majálison
pedig a főzőversenyen is indultak és
sütinapot tartottak

3 féle farsangi fánkot, melyhez a szükséges
hozzávalókat a szlovák önkormányzat fizette. Részt vettek a nagypénteki mosakodásban a Szerelem-patakban és a hagyományőrző kör beszámolóján, valamint ott
voltak a szemétgyűjtésen is. Örömmel és
fiatalos lelkesedéssel tettek eleget minden
felkérésnek. Az augusztus 20. tiszteletére
rendezett ünnepségek alkalmával pedig a
Kultúrcsoport megkapta az ’Ecserért’ kitüntető díjat.
A klub vezetőségének jelszava, hogy
időt kell szakítani embertársainkra, tenniük kell másokért még ha oly apróságot
is, amiért fizetség nem jár, csupán a kitüntető érzés, hogy megtették. Mariska néni
beszámolt arról is, hogy 2020. január 7-én
megtartották az első vezetőségi bizalmi
ülést és megbeszélték az éves feladatokat
is. Erre az évre is 3-4 kirándulást terveztek, melyekre kérik a tagoktól a javaslatokat. A kirándulásokat illetően figyelembe
kell venni, hogy idén emelkedtek a buszköltségek és a belépők. Ezért több ajánlatot is kell majd bekérni s a legmegfelelőbbet kiválasztani. Az évi rendezvények
száma az előző évekhez hasonlóan alakul
majd, az alábbiak szerint: nő- és anyák
napja: április 25., Erzsébet- és Katalin-bál:
november 21.
A felkészülési próbák a Kultúrcsoport-
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nak hétfőnként vannak, mégpedig a téli
időszakban 17:00 – 19:00 között, a nyári
időszakban pedig 18:00 – 20:00 között.
A tánccsoport első fellépése február
8-án volt a Zöldkoszorú Hagyományőrző
Kör beszámolóján. A két közösség között
nagyon jó a kapcsolat, s a nyugdíjasok az
egyesületnek is tagjai.
Ezen kívül jó kapcsolatot ápolnak a helyi
önkormányzattal és a szlovák önkormányzattal is, melyektől minden szükséges segítséget megkapnak, amiért köszönet illeti
őket. S a nyugdíjas klub továbbra is meg
fog tenni mindent, hogy ez a jó kapcsolat
meg is maradjon. A klubelnök egyúttal
köszönetet mondott mindenkinek az elvégzett munkáért és segítségért, valamint
a művelődési ház minden dolgozójának a
jó együttműködésért.
Végül bejelentette, hogy a beszámoló
közgyűlés napjától kezdődően 7 vezetőségi tag és 8 bizalmi segíti a klub munkáját.
Céljuk, hogy betöltsék rendeltetésüket és
az efelé vezető úton haladjanak. Végezetül pedig mindenkinek jó egészséget és jó
együttműködést, a vacsorához jó étvágyat,
az utánra pedig jó szórakozást kívánt.
A beszámolót követően a nyugdíjasok
immár hagyományosan színvonalas műsora volt látható, aminek időtartamát ezúttal szándékosan kissé rövidebbre vették,
hogy mindenre jusson elegendő idő az est
folyamán. Nyitányként a Kultúrcsoport
éneke arról győzte meg a hallgatóságot,
hogy ’Újra itt van a nagy csapat’, majd
Horváth András mondta el Kányádi Sándor versét ’Csendes pohárköszöntő’ címmel. Ezt követően a Kurunczi házaspár azt
énekelte, hogy „a házunk tetején zsuppfedél van/és ha tél van/összebújunk kicsi párom”. De elénekelték azt a jól ismert nótát
is, hogy „Vékony deszkakerítés/átlátszik
az ölelés”. A vidám páros produkció után
Sztancsik Ferencné lépett a színpadra, aki
csodálatos, régen hallott dalokat énekelt
a szomorú nyárfa-, majd a sűrű, sötét erdőről és a megáradt patakról. De nem
maradt ki a színpadi előadásból a klubelnök Mariska néni sem, aki a haladó időszekérről énekelt. Csépány Piroska pedig
olyan népszerű operettslágereket tűzött
műsorára, mint a ’Gyere tubicám’, az ’Éjjel
az omnibusz tetején’ és a ’Szüret előtt már
nincs elég idő’. A műsort a Kultúrcsoport
zárta, mely egyebek mellett azt is elénekelte, hogy ’Nem lehetsz mindig 20 éves’. A
jó zenéhez és hangulathoz a talpalávalót
ezúttal is Petrik Balázs szolgáltatta, majd
vidám táncos mulatság zárta az új esztendő első összejövetelét.
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A család és a Nyugdíjasklub az élete
Szinte nincs olyan, a nyugdíjasklub
részvételével zajló rendezvény Ecseren, amelyen Varga Dánielné Marika
ne venne részt.
De Marika nemcsak a klubnak oszlopos alakja, aki szinte végig kísérte
az ott folyó életet a kezdetektől, hanem a Kultúrcsoportban is ő a korelnök. Klubtagsága pedig akkor kezdődött, amikor még Maca néni volt az
elnök. Így szinte minden, a klubhoz
tartozó tárgyról is tudja, hogy honnan származik, ki vette pl. a tányérokat, s arra is emlékszik, hogy a két
tangóharmonikából melyik honnan
ered. Annak idején, már majdnem 30
évvel ezelőtt, ő vásárolta a terítőket
is, amikből szerencsére még mindig
megvan néhány darab. Köszönhető
ez részben annak is, hogy mosásukat,

Varga Dánielné Marika
vasalásukat
véglá k t maguk
k a klubtagok
kl
zik, egymás között megosztva, amivel
nemcsak pénzt takarítanak meg, de
magukra a terítőkre is jobban ügyelnek.
S hogy mit jelent Marikának a
klub s az ott folyó élet? Mint mondotta, nagyon sokat, s szinte a második
családjának tekinti azt. Hétfőnként a
klubnappal kezdődik a hét, amikor a
fellépésekre való felkészüléseket tartják. Ő mindig részt vesz rajta, hiszen
ez az egyik éltető eleme. De rendszeresen fellép a szlovák nemzetiségi
műsorokban is. Sőt, Hajdú Annus
néni halála óta, aki régen e munkát
végezte, ő vasalja mind az ecseri,
mind pedig a hagyományőrző kör
népviseleti szoknyáit, kendőit is.
S teszi mindezt
közösségi munkaként, szívből,
s csupán az igen
borsosra kúszott
keményítő árát
kéri el cserébe.
De a fellépések

előkészítő munkái mellett rendszeresen eljár bevásárolni és Sztancsik Ferencnével együtt ők szokták megvenni a tombolaajándékokat is. De nem
marad ki a közös utazásokból sem,
melyekre rendszerint egy termosz lefőzött kávéval járul hozzá. Ha pedig
Szlovákiába, az ottani nyugdíjas szervezethez látogatnak, ismerősként üdvözli az ott lévő régi klubtagokat. Kapcsolatuk pedig annyira jó, hogy férje
halálakor a szlovák nyugdíjasok öszszeadták a pénzt, hogy virágot vegyenek és el tudjanak jönni a temetésére.
De így van ez fordított esetben is, s ha
egy-egy régi tag távozik a közösségből,
ő is áldoz a virágra és kiutazásra. Férje – aki vezetőségi tag és szólóénekes
volt a Kultúrcsoportban – nyolc évvel
ezelőtt bekövetkezett halála óta egyedül van, amit nagyon nehéz volt megszoknia. Így ma népes családja mellett
a klub az, ami tartja benne a lelket.
Szerencsére azon kevesek közé tartozik, akik elmondhatják magukról,
hogy 4 unokája mellett már 5 dédunokája is van. Közülük Villő és Kolos ikrek, a többiek pedig Izabella, Kamilla
és az időrendben harmadik unoka fia,
Leo. Nem csoda tehát, hogy e népes
gyereksereg körében mindig van valami tennivalója, akiknek rengeteget süt
és főz.
A család és a klub adta teendők
mellett van lehetősége némi magánéletre is. Így Szilágyi Ferencné Jutkával, aki egyébként a klub gazdasági
felelőse, a közeljövőben terveznek egy
kirándulást Miskolctapolcára, ahová
csak ők ketten mennek. De együtt járnak színházba is, rendszerint busszal,
a délelőtti előadásra, ahonnan ugyanígy külső segítség igénybevétele nélkül
haza is tudnak jönni.
Marika ragyogó (déd)nagyi, aki
örökké aktív s aki tudja, hogy a család
és a nyugdíjasok közössége az, melyek
éltető elemei s mindig számíthat rájuk.
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Hagyományőrzés óvodásokkal, nyugdíjasokkal
Az Ecseri Zöld Koszorú Hagyományőrző
Kör február 8-án, szombaton tartotta zárszámadó közgyűlését a Művelődési Házban. A nagy létszámú civil szervezet tagjai
beszámolót hallgattak meg a 2019-es év
eseményeiről, a gazdálkodás adatairól, a
benyújtott pályázatokról.
Az egyesület által működtetett néptánccsoportokban az óvodás kortól a nyugdíjas
korúakig folyik a táncoktatás. Ezek a csoportok rendszeresen fellépnek hazánkban
és külföldön is. Ugyancsak több fellépésen
mutatkozott be az egyesület énekkara is.
A beszámolókat követően színvonalas
műsor következett, melyben felléptek a
Petruskák, a Nyugdíjas Tánccsoport és a
Zelený néptáncosok. Az est hivatalos részét vacsora és jó hangulatú farsangi bál
zárta, melyen a talpalávalót az idén a szlovákiai Daver Zenekar biztosította.

Aszódi Csaba András beszámolóját tartja

Pillanatképek a műsorból

Ecseri események március 15-től április 10-ig
IDŐPONT

ESEMÉNY

HELYSZÍN

SZERVEZŐ

Március 15. vasárnap,
18.00-20.00
Március 18-19.
szerda-csütörtök
Március 20, péntek
17.00-20.00
Április 10. péntek
10..00-tól

Március 15-i ünnepség

Művelődési Ház

Nagyközségi Önkormányzat

Nyílt iskolai napok

Laky Ilonka Általános Iskola

Laky Ilonka Általános Iskola

Társasjáték Klub

Művelődési Ház

Száz Kéz Egyesület

Nagypénteki mosdás
a Szerelem-patakban

Szerelem-patak hídja

Zöld Koszorú Hagyományőrző kör
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Ovifarsang: hercegnők, tündérek, harcosok között
„Elegünk van már a télből
Hóból, fagyból, hideg szélből.
Jöttünk vígan maskarában
Télbosszantó maszkabálba…”
(Török Károly)
A farsang a vízkereszttől hamvazószerdáig tartó hosszú, vidám, télbúcsúztató időszak.
Az óvodában igen mozgalmas hetek
ezek. Beszélgettünk a farsangi régi szokásokról, megnéztük az előző évek farsangjait fotókon, előkerültek a tréfás mesék,
énekeltünk, táncoltunk, bohóckodtunk,
mókás versenyeket rendeztünk. A csoportszoba díszítésében kicsik és nagyok
egyaránt részt vettek, pl: álarcokat vágtakragasztottak, bohócfejeket díszítettek, színes füzéreket hajtogattak.
Farsang reggelén szebbnél-szebb hercegnő, tündér, mesehős, harcos és különféle állatkák érkeztek az oviba, izgatottan
fürkészték egymást, ki, minek öltözött,
majd zeneszó hangja, farsangi finomságok
illata és vidám jókedv töltötte be csoportszobánk falait.
Ezeknek a vidám, örömteli együttléteknek jelentősége a közös élmény, erősítik
a gyermekekben a közösséghez tartozás
érzését, megerősítik a hagyományokat, és
természetesen ismeretekkel gazdagodnak,
amint készülnek az év ezen időszakának
kiemelkedő eseményére.
Reméljük, hogy minden kisgyermek
olyan jól érezte magát, hogy jövőre is szívesen bújnak jelmezbe!
Cserfa Kuckó Óvoda

Maskarák dáridója

Farsangi bált rendeztek az általános iskolában
Hetekig tartó készülődés előzte meg a
Laky Ilonka Általános Iskola farsangi
bálját.
Először a jelmezek ötleteinek begyűjtése, majd a kivitelezés adott feladatokat.
A szülők és pedagógusok is felosztották maguk között a teendőket. A február
14-én, délután megtartott rendezvényre
az alsó tagozatosok egyéni jelmezekkel,
míg a felsősök osztályszintű, csoportos
produkciókkal készültek. Nem volt hiány a kreatív megoldásokban, sőt a tanulók tanáraikat is bevonták a fellépésekbe.
Fokozta a hangulatot a jó zene és a
tánc, izgalmakat pedig a tombolahúzás
jelentett.

Színek, fantázia, vidámság
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Maci-nap az Andrássy Utcai Óvodában
„Ébredezik már a medve,
Álmos szemét törölgetve.
Busa fejét nagy gond nyomja,
nincsen néki rádiója.
Így hát honnan tudja meg,
meddig tart még a hideg?”
Néphagyományaink részét képezik a néphittel kapcsolatos ismeretek is. Az ezekkel való foglalkozást már óvodáskorban
elkezdjük. Éppen ezért mindig találunk
lehetőséget, hogy játékos módszerekkel,
közös játékokkal, mesékkel, versekkel,
időjósló rigmusokkal gazdagítsuk a gyermek sokoldalú tudását.
Február 2-án gyertyaszentelő napján, a
néphit szerint e napon ébred fel először
téli álmából a medve, kijön barlangjából és
megnézi, milyen az időjárás. Ha süt a nap,
és meglátja saját árnyékát, úgy véli, a tél
még nem adta ki mérgét és visszabújik helyére 4o napra. Ha hideg téli időt tapasztal,
kint marad, hamarosan jön a tavasz.
Az elmúlt héten jól körüljártuk a „mackó témát” az óvodában, minden a macikról szólt. A gyerekek behozták kedvenc
mackójukat és bemutatták a többi gyermeknek, elmondták tulajdonságaikat is:
mi a neve, milyen fajta medve, hol él, sőt, a
gyermekek által elképzelt belső tulajdonságaikat is.
Nagy kedvenc volt a barlang építése,
ahová szívesen bújtak be, vonultak el, ha
egy kis „téli álomra” vágytak.
Zengett az óvoda a mackós daloktól,
versektől, mondókáktól, meséktől.
A mackó alakú sütemények illatát pedig
még az utcán sétálók is érezhették, majdnem minden nap.
Különféle kézműves technikákkal barkácsoltak medvéket a csoportok. A mindennapos tornafoglalkozásokon pedig
minden kisgyermek mackóvá változott át,
így utánozták a medvék járását, gyűjtötték
a málnát, a mogyorót.
Kértük a szülőket, hogy ezen a héten
aki tud, hozzon „mackó eleséget”, azaz pl.
aszalványokat, mogyorót, amikből aztán
remek kóstolós játékok kerekedtek. Ezúton is köszönjük az együttműködést!
Minden gyermek vihetett haza egy kis
tasak mézet, amit nagyon szépen köszönünk a Séllei Méhészetnek, akik segítettek, hogy az Országos Magyar Méhészeti
Egyesület megajándékozza óvodánkat.
Így aztán egy jó hangulatú, eseménydús
hetet tudhatunk magunk mögött, ami szépen megágyazott a farsangi hangulatnak.
Weiszné Koós Ilona Mónika

Sok résztvevő volt a tüdőszűrésen
A Törökbálinti Tüdőgyógyintézet 2020.
február 21. és 25. között tartott kihelyezett
tüdőszűrést Ecseren. A szűrővizsgálatot a
Cserfa újságban, plakátokon, a www.ecser.
hu honlapon, a Művelődési Ház programfüzetében és közösségi portálon hirdettük
meg. Ennek eredménye is lett, hiszen a
helyiek a szokásos létszámban voltak ott
a szűrésen. A három vizsgálati napon öszszesen 807 fő jelent meg. Ez a szám 2019ben 828, 2017-ben pedig 736 fő volt. A
vizsgálat a 40 év feletti lakosság számára
ingyenes. A tüdőtuberkulózis betegség
gyakorisága évek óta nem teszi azt szükségessé, hogy kötelező szűrést rendeljenek
el az országos hatóságok. Emiatt az idén is
önkéntes volt a részvétel.

Voltak, akiknek munkakörük miatt kötelező részt venni szűrésen. Az ő vizsgálati
díjukat a munkáltató fizethette meg.
Szeretnénk köszönetet mondani azoknak,
akik segítettek a szűrés lebonyolításában:
A Törökbálinti Tüdőgyógyintézet munkatársai.
Helyi önkénteseink: Tatai Lászlóné, Bacsa
Eleonóra, Bacsáné Tatai Eleonóra,
Barna Sándorné, Galbavi Istvánné, Harmatos Mihályné, Kurunczi Lajosné, Oláh
Jánosné, Szilágyi Ferencné, Sztancsik Ferencné, továbbá a Rábai Miklós Művelődési és Közösségi Ház dolgozói, az Ecseri
Kommunális Szolgáltató Kft. dolgozói, az
Ecseri Polgármesteri Hivatal tisztviselői.
Ecseri Polgármesteri Hivatal
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A férﬁ
Szt. József ünnepe kapcsán érdemes elgondolkodnunk a férfi hivatásáról, küldetéséről.
„Isten a férfit nem kényelemre teremtette, hanem nagyságra.”
Korunkban ördögi körnek vagyunk
tanúi: amikor egy gyermek férfi-, apaés férjmodell nélkül nő fel, minta híján
maga sem fogja tudni, hogyan legyen
férfi, apa, férj (vagy lányok esetében téves elvárásuk lesz a férfi, a férj, az apa
iránt). Mivel ezt ő sem valósítja meg, az
ő gyermekei is férfikép nélkül nőnek fel,
és ez a fájdalmas állapot tovább és tovább burjánzik.
A mai gyerekek 6 éves korukig többet
töltenek a képernyők előtt, mint amenynyit egész földi életük során beszélgetnek az édesapjukkal. Még tovább torzít
a virtuális világ nagyobbik része, amely
úgy állítja be, hogy az ideális férfi milliomos, macsó és harcos. Utóbbiak mögött a szándék jó: a férfi valóban arra
van teremtve, hogy megbízható, stabil
segítség, vonzó példa, erős védelmező
legyen. Csak nem úgy, ahogyan ezt ábrázolják, hanem Istenben.
A férfi alapvető küldetése az, hogy
„elégjen” a szolgálatban. Védelmezze
a rábízottakat akár az élete árán is. És
nem csupán fizikailag. A férfi legyen a
családja lelki vezetője. Ehhez először
neki legyen olyan stabil istenkapcsolata,
amelyre felépítheti a maga, majd azután
a családja lelki életét. Neki kell fáradságos lelki munkával a homok helyett
kősziklára építenie. A szeretet ugyanis
áldozatvállalás. Az életem tudatos célra
irányítása, és a cél megvalósításán teljes
erőkifejtéssel dolgozni, azért akár el is
égni. A férfit vonzza valami nagynak a
megvalósítása. Ez a keresztény férfi ese-

tében a magam és a rám bízottak életszentségre, örök boldogságra segítése. A
sátáni ellenpropaganda szerint az életerős, alkotóereje teljes birtokában lévő
férfi inkább csak üljön a képernyő előtt
a fotelban. A férfi zsigerei berzenkednek
ez ellen. Azonban létezik az a mennyiségű agymosás, aminek a hatására a férfi
nemcsak hogy nem tiltakozik, hanem
egyenesen természetesnek tartja azt,
hogy „lekvár” ember legyen.
A szeretet önajándékozás is. Méghozzá nagylelkű, bőkezű szétosztása önmagamnak, a fizikai és lelki izomerőmnek,
a személyiségemnek, az időmnek, az
istenkapcsolatomnak…stb. Legyen az a
családom, a munkatársaim, a kisebb és
nagyobb életterem, közösségeim: a férfi azáltal teljesedik ki, hogy szeretetből
ad, szétoszt, táplál, támogat, óv. Ennek
ellentéte, az egocentrikusság, a Sátántól
való. Jól tudja, mit csinál: nyert ügye
van, ha sikerül kivonnia az erős védelmezőt, az önmagát táplálékként szétosztót, a férfit a közösségekből, a családtól
az iskolán át egészen a világméretű közösségekig.
Az önajándékozáshoz elengedhetetlen az önuralom. Amíg a férfi függője,
rabszolgája valaminek, addig nem tudja
ajándékozni önmagát. Mindenki csak
azt tudja adni, amije van. Akkor tudom
a rám bízottat Istenhez segíteni, ha én
ismerem az utat. Akkor tudom Istent
ajándékozni a másiknak, ha Isten már
az „enyém”.
Férfi Testvérem! Rád szükség van!
Szüksége van az Istentől rád bízottaknak és alapvetően Istennek, Aki arra hív
Téged, hogy a munkatársa legyél. Teljesítsd hát ki az életedet a hivatásod betöltésével!
Balázs atya
Hogyan lehet gyerekként ésszerűen a
pénzzel bánni, hogyan
lehet úgy gazdálkodni,
ahogy a felnőttek? Erről
szólt az idén is megrendezésre került Pénz7
elnevezésű
országos
rendezvénysorozat. Ennek ecseri eseményét
március 3-án tartották
a művelődési házban.
A sikeres tudáspróbáról áprilisi számunkban
számolunk be.
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A Cserfa Kuckó Óvoda gyerekei február 28-án ismét látogatást tettek az Ady Endre utcai pékségben, ahol megismerkedhettünk a
szakma rejtelmeivel. A látogatás sok élménnyel és sikerrel zárult.

Az önkormányzat folyamatosan pótolja a közterületekről eltűnt, vagy összetört utcanévtáblákat. Van olyan
hely, ahová már az ötödiket kellett felszerelni...

Február 28-án tartották Cegléden a „Tiszán innen Dunán
túl” országos népdaléneklési verseny Pest megyei fordulóját,
ahol a Laky Ilonka Általános Iskola tanulói szép eredményeket értek el.

Az Ecser Nagyközségi Önkormányzat beruházásában
elkészült a Rákóczi utca - Szent
István utca sarkán
lévő csapadékvízelvezető rács. Így
már zavartalanul
lehet közlekedni a
forgalmas kereszteződésben.
Az EKO Kft. felújította a Rábai Miklós Művelődési Ház udvarán
lévő kerti pavilont. Az eddigi árnyékoló helyett teljes értékű tetőt
kapott, így esőben is védelmet nyújt majd.

