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Képviselő-testületi ülés – február 27.

Magyar korrepetálást vállalok, érettségiig. 
Ecser, 06-29-746776

OKTATÁS

A soron következő 
testületi ülést febru-
ár 27-én tartotta az 
önkormányzat kép-
viselő-testülete.

A képviselő-tes-
tület elfogadta a 
Száz Kéz Egyesü-
let, a Varázs Lovas 
Sport Egyesület, 
valamint az Ecser 
Sport Egyesület 
2018. évi tevékeny-
ségéről szóló beszá-
molóját. Az Ecser 
Sport Egyesület 
kérelmével kapcso-
latban a képviselők 
azt a határozatot 
hozták, hogy a TAO 
pályázat keretében 
egy 9 személyes kis-
busz beszerzéséhez 
az önkormányzat 
az önrész kiegészí-
téseként támogatást 
nyújt. 

A testület rendeletet hozott az ön-
kormányzat 2018. évi költségvetési 
rendeletének módosításáról, vala-
mint megalkotta a 2019. évi gazdál-
kodására vonatkozót is. Az ülésen 
határozat született a civil szervezetek 
támogatását célzó pályázat kiírásáról. 

A képviselők az előterjesztések-
nek megfelelően elfogadták a majális 
programja és költségvetése terveze-
tét. Megbízták a polgármestert, hogy 
a működtetési feltételek vonatkozásá-
ban módosítsa a Rescue Med Kft -vel 
az orvosi ügyelet ellátására vonatko-
zó szerződést. 

Ezen túlmenően megbízást kapott 
az EKO Kft . a Széchenyi utca 3. szám 
alatti önkormányzati épületek külső 
homlokzatának ideiglenes felújításá-
ra és festésére. 

A testület megbízta a polgármes-
tert, hogy a Települési Arculati Ké-
zikönyv felülvizsgálatában közre-
működő társasággal a tervezetnek 

megfelelően kösse meg a megbízási 
szerződést. 

Felhatalmazást kapott Gál Zsolt 
polgármester arra is, hogy nyújtson 
be pályázatot a Hungarocontrol Zrt-
hez a Társadalmi Felelősségvállalás 
Programjának keretében nyújtott tá-
mogatásra. Szintén megbízást kapott 
a településvezető, hogy tájékoztassa 
az érintett területek tulajdonosát ar-
ról, hogy az Ady Endre utcai lakó-
park megvalósításának feltétele tele-
pülésrendezési szerződés kötése az 
önkormányzattal. 

A képviselők hozzájárultak ahhoz, 
hogy az EKO Kft . mint üzembentartó 
az önkormányzati tulajdonú Peugeot 
Boxer típusú teherautót értékesítse 
s a befolyt összeget a megvásárlásra 
kerülő új jármű vételárába számítsa 
bele. 

Megbízást kapott a polgármester 
arra is, hogy a 
József Attila, az 
Árpád, a Vö-
rösmarty és a 

Vasút utcák felújítására vonatkozóan 
kiviteli terv készítésére kössön szer-
ződést az ajánlatnak megfelelően. 

Szintén megbízást kapott a pol-
gármester, hogy az ivó- és szenny-
vízhálózatot üzemeltető DPMV-vel 
közösen nyújtson be pályázatot az 
NGM által meghirdetett Zöldgaz-
daság fejlesztési program keretében 
nyújtandó támogatásra. Határoztak 
a képviselők az ülésen arról is, hogy 
a Széchenyi utca – Zrínyi utca sarká-
tól a Zrínyi utca 24./a számú ingat-
lanig tartó járdaszakasz fejújítására, 
valamint a polgármesteri hivatal és a 
Zrínyi utca 22. alatti ingatlan közös 
kerítésszakaszának felújítására támo-
gatást biztosít a településvezetés. 

A testület ezt követően elfogadta 
Gál Zsolt polgármester, valamint az 
Oktatási és Szociális Bizottság beszá-
molóját.

Önkormányzati képviselők egy beszámoló meghallgatása közben
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Újabb fejlesztések indultak a faluban

A Magyar Posta Zrt.
Központ Területi Igazgatóság

Budapest - Rákoskeresztúr 1 posta (XVII.kerület)  
és Pécel településre

akár alkalmi foglalkoztatásban is, 

LEVELEK  KÉZBESÍTÉSÉRE
kerékpározni tudó munkatársakat keres.

A munkakör betöltésének feltétele:
• 8 általános iskolai végzettség,
• bejegyzésmentes erkölcsi bizonyítvány.

Az állás be

Bérezés: megegyezés szerint

Juttatások:
• 
• 6 hónap után cafetéria keret, munkaruha.

A munkakörrel kapcsolatban információt ad: 

Az adatkez
menüpontjában. 

-

másik pozíció – betöltésére alkalmas jelölt kiválasztása céljából kezelje. Az adatokat a Magyar Posta 
-

Elkészült a kültéri sportpark a Szent Imre utcában. A meg-
valósítását célzó pályázatot az Ecser Nagyközségi Önkor-
mányzat nyújtotta be.

A Nemzeti Fejlesztési Miniszter Ecser településen 1 da-
rab “C” típusú sportpark megépítését támogató döntést 
hozott.

A sportpark építtetője a Nemzeti Sportközpontok volt. 
A beruházással kapcsolatos lebonyolítás, a szakértői tevé-
kenység a Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemelte-
tési és Közbeszerzési Zrt. feladatai közé tartozott.

A sportpark műszaki átadására 2019. február 28-án ke-
rült sor. Így már nyugodtan lehet használni a sporteszkö-
zöket. 

Az iskolások örömmel vették birtokba a parkot. Az Ecser 
Nagyközségi Önkormányzat a Grassalkovich tér további 
fejlesztését és felújítását tervezi. Az elképzelések szerint 
megújulnak a sétányok, új padok kerülnek kihelyezésre, 
bővül a közvilágítás, térfi gyelő kamerát szerelnek fel, és új 
járda épül a Szent Imre utca elején. A költségek fi nanszíro-
zására pályázatot nyújtanak be a HungaroControl Zrt-hez.

Elkészült a sportpark Dűlőutak javítása
A téli fagyok elmúlta után az Ecseri Kommunális Szolgáltató 
Kft . munkatársai a külterületi dűlőutak javításán dolgoztak. 
Munkagépeik segítségével rendbehozták a hóolvadás után az 
utakat, hogy segítsék az ottlakók közlekedését.

Elkezdődött az Ujhelyi József utca bur-
kolása, türelmet kérek az ott lakóktól 
és a környező utcák lakóitól is. Bízom 
benne, hogy az építkezés során felme-
rülő kellemetlenségek ellenére min-
denki elégedett lesz az utcával. Terve-
ink szerint májusban lesz az átadás. 

A Polgármesteri Hivatalba a vissza-
költözésünk a napokban zajlik, ezért 
kérem türelmüket az ügyintézésben 
keletkező esetleges fennakadásokért, 
igyekszünk a lehető legrövidebb idő 
alatt a feladat végére érni. Ennek várha-
tó időpontja áprilisban lesz. 

Elkezdődött az orvosi rendelő kör-
nyezetének rendbetétele, új tetőt kap 
az épület, ahol kezdetben a raktározá-
si feladatokat láthatjuk majd el. Belső 

parkoló kerül kialakításra, ahová az ott 
dolgozók állhatnak be, felszabadítva 
a kinti parkolókat a betegek számára. 
Szeretnénk parkosítani is, itt is türel-
met kérek mindenkitől. 

Elkészült a sportpark, a környezeté-
nek rendezését megterveztük, remé-
nyeim szerint ez a munka is rövidesen 
elkezdődik. 

A Cserfa Kuckó Óvoda kiviteli tervei 
is elkészültek, a közbeszerzés kiírásá-
nak előkészületei zajlanak, várhatóan 
áprilisban indulhat az eljárás, ha min-
den jól alakul, májusban lehet ered-
mény. 

Szeretném felhívni a fi gyelmét min-
den lakosunknak, hogy a tavasz be-
álltával megnövekedhet az utcákon 

bicikliző, rolle-
rező gyerekek 
száma. Tartsuk 
be a közlekedé-
si szabályokat, a 
gyorshajtás és a 
parkolás tekinte-
tében is. A tele-
pülés nagy része 
lakó-pihenő öve-
zet: a teljes vasúton túli rész (telep), a 
teljes Kálvária-domb, a Belső-Kálvária 
összes utcája, a Petőfi  utca. Ezekben az 
utcákban 20 kilométer/óra a megenge-
dett legnagyobb sebesség. 

Fokozottan fi gyeljünk oda egymásra, 
gyerekeinkre!

Gál Zsolt polgármester
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Gál Zsolt: „Szeressük mi is nemzetünket!” 
Meghitt ünnepségnek adott otthont nem-
zeti ünnepünk, az 1848-49-es Forradalom 
és Szabadságharc 171. évfordulójának elő-
estéjén a Rábai Miklós Művelődési és Kö-
zösségi Ház. A település önkormányzata, a 
művelődési ház és a Laky Ilonka Általános 
Iskola közös szervezésében megtartott ün-
nepségen jelen volt Gál Zsolt polgármester, 
Barta Zoltán jegyző, a képviselő-testület 
több tagja, valamint a helyi civil szerveze-
tek vezetői. A megemlékezés nemzeti him-
nuszunk közös eléneklésével kezdődött.

Ezt követően Gál Zsolt polgármester 
tartotta meg ünnepi köszöntőjét. A vendé-
gek és a nagy számban megjelent ecseriek 
üdvözlése után elmondta, hogy minden 
évben ezzel a megemlékezéssel és ünnepi 
műsorral hajt fejet Ecser vezetése és lakos-
sága 1848 hősei, mártírjai előtt. 

Március 15. nemzetünk legfontosabb 
tavaszi állami ünnepe, mely a nemzeti 
összetartozásunkat, a jövőbe vetett feltét-
len reményünket fejezi ki. Hangsúlyozta, 
nemcsak ünnepelünk, de egyben meg is 
emlékezünk ezen a napon: ünnepeljük a 
pesti forradalom 171 évvel ezelőtti kitöré-
sét és emlékezünk azokra, akik részt vettek 
ebben és az azt követő szabadságharcban. 
Emlékeztetett, hogy mindenki ismeri Pető-
fi , Arany, Jókai, Kossuth, Széchenyi, Klapka 
és Bem nevét, de ugyanilyen tisztelet jár a 
névtelen honvédeknek, nemzetőröknek 
is, akik jobbá akarták tenni mindazt, ami 
előtte volt. A forradalom előzményeit is-
mertetve kifejtette, hogy az önkény, nem-
zetünk jogainak el nem ismerése rányomta 
a bélyegét a legegyszerűbb emberek életére 
is. 

Sorra törtek ki az európai forradalmak 
és szabadságharcok, melyek közül a ma-
gyaroké tartott a legtovább, amit a fi atalok 
robbantottak ki. Ennek folytán pedig elér-

ték, hogy ki-
nyomtatva 
is lássák kö-
veteléseiket, 
a 12 pontot 
azzal a cél-
lal, hogy az 
abban fog-
laltak közül 
jónéhányat 
é r v é n y r e 
is juttassa-
nak. Egy 
egész nem-
zet mozdult 

meg 1848 márciusában s hittek abban, 
hogy a saját sorsukat a saját kezükbe vehe-
tik. Ám a sors és az akkori világ két biro-
dalma, a habsburg és az orosz közbeszólt 
s elfojtották a magyarok szabadságtörekvé-
seit, vérbe fojtva szabadságharcunkat. 

Ami pedig utána jött, az kegyetlen volt: 
kínzások, bebörtönzés, halálos ítéletek szá-
zai. De az emlékeket nem lehetett kitörölni, 
mert azok tovább éltek a mesékben, a ver-
sekben, majd pedig a történelemkönyvek 
lapjain. S megmaradtak a nemzet közös 
emlékezetében még akkor is, amikor nem 
lehetett március 15-ét nyíltan, méltósággal 
ünnepelni. 

S a forradalom örökségének tanításaként 
a polgármester azt kívánta a nagyközség 
minden polgárának, hogy annak közössé-
ge mindig tudjon együtt, békében ünne-
pelni. Mint mondotta, Kossuth és Széche-
nyi sem értett egyet mindenben, hiszen az 
egyik a mezőgazdaságot, a másik az ipart 
akarta fejleszteni. Széchenyi a főnemesség 
vezetésével a Habsburg Birodalmon belül, 
Kossuth a köznemességre támaszkodva 
független magyar államban képzelte el a 
változásokat. De abban mindketten egyet-
értettek, hogy változások, reformok kelle-
nek. S ezért a közös célért munkálkodtak, 
kötöttek kompromisszumokat, kockáz-
tatták életüket. A településvezető arra is 
felhívta a fi gyelmet, hogy a történetírók 
szerint Róma azért lett naggyá, mert pol-
gárai szerették. Ezért hangsúlyozta, hogy 
szeressük mi is nemzetünket úgy, ahogy 

reformkori nagyjaink szerették. 
Ne csak szavakkal, szimbólumokkal, ha-

nem cselekedeteinkkel is, valamint azzal, 
ahogyan egymás felé fordulunk, ahogyan 
egymással bánunk. 

A polgármester ünnepi beszédét köve-
tően a Laky Ilonka Általános Iskola 5. év-
folyamos tanulóinak színvonalas műsora 
elevenítette meg a forradalmi események 
emlékezetes pillanatait. A műsort és a ko-
reográfi át az iskola pedagógusa, Egedy- 
Hornyák Rebeka állította össze és tanítot-
ta be. A táncok hibátlan elsajátítása pedig 
Földváryné Blazsek Beáta táncpedagógus 
segítségével valósulhatott meg. 

A megemlékezés a Szózat hangjainak kö-
zös eléneklésével zárult, majd a résztvevők 
hagyományosan ünnepi fáklyás felvonu-
lásra indultak.

Látványos koreográfi át láthatott a közönség a színpadon

A szabadságharcos hu-
szárokra tánccal is em-
lékeztek

Gál Zsolt ünnepi beszédét mondja
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Kiss Katalin iskolaigazgató tájékoztató-
ja a szülőknek

Az érdeklő anyukák és apukák sok von-
zó dolgot hallhattak az iskoláról

A gyerekek hamar feltalálták magukat a  
tornateremben

Az általános Iskolai beiratkozás rendjét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 50.§ (7) bekezdése, valamint a nevelési-ok-
tatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatá-
ról szóló 20/2012. (VIll. 31.) EMMI rendelet 22.§ (1)-(4) bekezdései alapján a 
Vecsési Járási Hivatal az alábbiak szerint határozza meg:

A 2019/2020. tanévre történő általános iskolai beiratkozásra az alábbi időpon-
tokban kerül sor

 
A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét 
betölti, legkésőbb az azt követő tanévben tankötelessé válik.

A szülő köteles a tanköteles korba lépő (2013. augusztus 31. napjáig született) 
gyermekét a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes, kö-
telező felvételt biztosító vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

A szülő az első évfolyamára történő beiratkozáskor köteles bemutatni:
– a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított sze-
mélyi azonosítót és
lakcímét igazoló hatósági igazolványt (a gyermek lakcímkártyáját), valamint
–  az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást

Amennyiben a választott iskola a gyermek felvételével kapcsolatban elutasító 
döntést hoz, a szülő a döntés ellen jogorvoslattal élhet. A szülő az Nkt. 37.§ (2)-(3) 
bekezdései alapján jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással nyújthat 
be jogorvoslati kérelmet a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül. Az 
eljárást megindító kérelmet a fenntartóhoz kell benyújtani.

Amennyiben a szülő a választott iskola elutasító döntése ellen nem kíván jogor-
voslattal élni, a döntés jogerőre emelkedését követő 5 napon belül köteles gyerme-
két beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

A kötelező felvételt biztosító általános iskola köteles felvenni, átvenni azt a tankö-
teles tanulót, aki életvitelszerűen az általános iskola körzetében lakik.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt 
álló gyermeket kellő időben az iskolába nem íratja be, továbbá az a szülő, aki nem 
biztosítja, hogy súlyos és halmozottan fogyatékos gyermeke a fejlődését biztosító 
nevelésben, nevelés-oktatásban vegyen részt, szabálysértést követ el.            

Vecsés, 2019. március  6.

Dr. Szabó Zsolt járási hivatalvezető

HIRDETMÉNY
az általános Iskolai beiratkozás rendjéről

2019. április 11. (csütörtök) 8.00 — 19.00 óra között

2019. április 12. (péntek) 8.00 — 18.00 óra között

Iskolakóstoló
A Laky Ilonka Általános Iskola nyílt 
napot tartott a tanintézmény iránt ér-
deklődő óvodásoknak és szüleiknek 
2019. február 24-én. A szombat dél-
előttön az iskola vezetése és az egyhá-
zak képviselői tartottak tájékoztatót. 
A gyermekeket a tornateremben játé-
kok, a tantermekben pedig kézműves- 
foglalkozás várta.
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A segítők egy csoportja: Valyon Tibor, 
Bíró László, Bacsa Eleonóra, Tatai 
Lászlóné, Matuszka Lászlóné és Vág-
völgyi Lajosné

Mindenki gyorsan sorra került

Idén is minden ecseri lakos igénybe ve-
hette a tüdőszűrés lehetőségét, mely az 
önkormányzat gondos szervezőmun-
kája folytán ismét „házhoz jött”, s csak 
a művelődési házba kellett elfáradniuk 
azoknak, akik ki szerették volna hasz-
nálni a kínálkozó lehetőséget. 

Az előtérbe érkezve lelkiismeretes 
bizottság fogadta az érkezőket, akik a 
szükséges adminisztratív munka elvég-
zése után minden további tennivalóról 
is pontos felvilágosítást kaptak. Tatai 
Lászlóné hosszú évtizedek óta végzi 
ezt a hasznos munkát. Ám miután az 
önkormányzattól 1997-ben nyugdíjba 
vonult, akkor sem vált meg tőle. Mára 
annyira természetes lett számára, hogy 
idén már unokáját, Bacsa Eleonórát is 
beszervezte. Sőt, egyik nap még a lá-
nya, Bacsáné Tatai Eleonóra is részt 
vett a munkában. Két segítője közül 
Matuszka Lászlóné szintén rendszeres 
résztvevője a tüdőszűréseknek. Vágvöl-
gyi Lajosné viszont „újoncnak” számít 
e szerepkörben, aminek az az oka, hogy 
időközben sokan lebetegedtek, így 

mindenképpen szükségesnek érezte a 
támogatást. 

Természetesen képviseltette magát 
a bizottságban az erősebb nem is. Va-
lyon Tibor önkormányzati dolgozó s a 
közterületfelügyelői feladatokat látja el 
szokásos munkája során. Most azonban 
arra ügyelt, hogy minden a legnagyobb 
biztonságban menjen végbe. Bíró Lász-
ló szintén az önkormányzat részéről 
volt jelen s besegített valamennyi, me-
net közben még felvetődő teendő zök-
kenőmentes lebonyolításában. 

Ecseren egyébként a 80-as évek óta 
van tüdőszűrési lehetőség. A szaksze-
mélyzet azóta is Törökbálintról érke-
zik, melynek van olyan tagja, aki az 
időközben eltelt több, mint 30 év során 
minden évben rendszeresen visszatért. 
2018-ban összesen 736 ecseri vett részt 
a programon, idén pedig, az utolsó 
előtti napon 628 fő érezte hasznosnak 
az átvilágítást. A szolgáltatás 40 feletti-
ek számára ingyenes, a 18 és 40 közöt-
tieknek pedig 1.700,- Ft-ot kell kérte 
fi zetniük. 

Örvendetes: Sokan jöttek el idén a tüdőszűrésre

Szomorú esemény adta témáját az Irodal-
mi kör legutóbbi foglalkozásának. Febru-
ár 13-án ugyanis elhunyt Tandori Dezső, 
így a programsorozatot vezető Vágvölgyi 
Lajosné az eredetileg betervezett, Moldo-
va György alkotásaival foglalkozó témát 
ennek megfelelően módosította. 

A Kossuth és József Attila díjas író, köl-
tő, műfordító Tandori ’Mesélj rólam, ha 
tudsz’ című kötetének Bevezető verse fo-
galmazta meg gazdag életművének főbb 
témáit: az olthatatlan életszeretet, a házas-
ság, az együttérzés és az elfogadás kérdése, 
valamint a természethez való nagyon erős 
kötődés mind megjelenik benne, melyek 
a foglalkozáson is említésre kerültek. „Ő: 
Annyit meséltél magatokról, /Hogy szin-
te semmit sem tudok / Rólatok – vagy-
is: nem tudom jól…/Én: (Ennyit tudni 
már nagy dolog!) Ő: Úgy érzem, „értem 
az egészet”, /Nem „keresem a lényeget”, /
Csak szeretném, ha arra nézek, / Látni is 
mind a lényeket:/Játékmedvét, verebet, 
embert…/Én: (Meg néhány zöldebb ma-
darat!) Ő: A kiló eperrel pofonvert/Legen-
dás-kék konyhafalat, / Szeretném tudni, 
mit csinálnak/Barátaim – s hol minde-
nütt, /És mikor és miért, talán csak/Azért, 
hogy így legyek velük…” A kötet fülszö-

vegeinek egyike pedig bájos rejtelmesség-
gel húz párhuzamot a mese naívsága és a 
felnőttek ésszerű világa között: „Köztudo-
mású, hogy Micimackó nem nagyon okos, 
udvariasabban mondva: okos, de nem na-
gyon. Ezzel Róbert Gida természetesen 
tisztában van, Micimackót mégis nagyon 
szereti, nem ennek ellenére, hanem ezért, 
ezzel a – mondanánk mi, okosok – fogya-
tékossággal, illet-
ve tulajdonsággal 
együtt. Trado-
ni, aki felügyelő 
ugyan, bár sosem 
él a felügyelői 
címe biztosított 
jogokkal, elő-
nyökkel – ha lé-
teznek ilyenek -, 
pontosan ilyen 
viszonyban van 
Dömötör nevű 
barátjával…” A 
természethez s 
benne az állatok-
hoz való erős kötődése pedig a Böbe nevű 
kismadárnak emléket állító rövidke törté-
netéből rajzolódik ki. Ugyanez a témakör 
kerül kibontásra a Lombos ágak szívve-

rése címet viselő műfordításkötetében, 
melyből szintén hangzottak el idézetek a 
foglalkozáson. S hogy hűek maradjanak 
a naptárhoz is, s ne merüljenek feledésbe 
télbúcsúztató népszokásaink, arról né-
hány vidám farsangi vers felolvasásával 
gondoskodott a programot összeállító Ju-
lika néni. Gyárfás Endre így ír erről Förge-
teges ez a bál című versében: „Ég a kisze, 

lánggal ég/Bodor füstje felszáll,/tavaszo-
dik kék az ég,/ meleg a napsugár./Mire 
füstje eloszlik,/ a hideg köd szétfoszlik,/
egész kitavaszodik.”

Irodalmi kör Tandori Dezső emlékére
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Overálok suhogásától, apró lábak do-
bogásától volt hangos a művelődési 
ház előtere azon a február végi délelőt-
tön, amikor a Baba-mama klub soron 
következő foglalkozására gyülekeztek 
az apróságok és az anyukák. 

Volt, aki kedvenc plüssállatát szoron-
gatva, míg mások a mama biztonságot 
jelentő kezébe, kabátujjába csimpasz-
kodva tűrték, hogy lekerüljenek róluk 
a téli időjárás szokásos ruhadarabjai. 
Így aztán immár megkönnyebbülve, 
szabadon vették birtokukba a közös 
együttlét színhelyeként szolgáló helyi-
séget, ahol ki-ki életkorának megfele-
lően szaladgálva vagy éppen még csak 
mászva igyekezett valamilyen közeleb-
bi kontaktust kialakítani babatársaival. 

Garai-Gajdács Adrienn a 15 hónapos 
Zsomborral, míg Tábori Angéla másfél 
éves Bálint nevű kisfi ával az elsők kö-
zött érkezett a programra. Mint Angéla 
elmondta, több olyan anyuka is van, 
aki egy gyerekkel van otthon GYES-en. 
Neki már van egy négy és fél éves kis-
lánya is s Adrienn volt az, aki elsőként 
felvetette egy facebook csoportban, 
hogy hasznos lenne, ha minél több 
anyuka jönne el a foglalkozásokra, 
hisz így később esetleg tudnának közös 
programokat is csinálni. Angéla saját 
tapasztalatait is fi gyelembe véve azt is 
elmondta, hogy ugyan nagyon szép, 
az egyik legnemesebb feladat az anya-
ság, ám bármennyire is az, anyukák 
több évig is egyedül vannak a négy fal 
között a csemetéikkel, ami valljuk be, 
emberpróbáló teljesítmény. Ezeken az 
összejöveteleken viszont valamennyien 
úgymond hasonló cipőben járnak, így 
ki tudják cserélni tapasztalataikat, meg 
tudják osztani az örömeiket, problé-
máikat s esetleg még tanácsokkal is el 
tudják látni egymást. Így fokról-fok-
ra egy kis közösséggé kovácsolódnak 
össze, ami elsősorban az anyukáknak 
jelent hasznos támpontot a számtalan 
lehetséges kérdés, probléma kezelésében. 

De persze az együttlétek jótékony hatás-
sal vannak az apróságokra is, hiszen 
rácsodálkoznak egymásra, bontogat-
ják barátkozó, kapcsolatteremtő képes-
ségeiket is. Adrienn azt hangsúlyozta, 

hogy ilyen klubfoglalkozások már ko-
rábban is voltak, ám az azokat tartó 
Mónika védőnő maga is anyai örömök 
elé nézett, s mikor elérkezett az idő, 
meg kellett válnia a csoporttól, amely 
így egyedül maradt. Ez azonban nem 
tartott sokáig, hiszen van egy zárt face-
book csoportjuk is, ahol programokat 
s egyéb hasznos információkat szoktak 
megosztani egymással. Ezen a lehető-
ségen felbátorodva aztán elhatározták, 
hogy saját kezükbe veszik a klub továb-
bi sorsát s maguk szervezik a foglalko-
zásokat, közös programokat s minden 
más egyebet is. 

S az ily módon új köntösbe bújt Baba-
mama klubnak pedig a februári immár 
a második önszervezésben megtartott 
összejövetele volt. Angéla és Adrienn 
is a falu új építésű részén, a Kálvári-
án laknak s azt tapasztalják, hogy ott 
is és Ecser más részein is örvendetes 
módon egyre több babás anyuka van. 
Szerveződésük fő motiválója pedig a 

kapcsolatépítés egymással, s hogy erről 
a lehetőségről minél többen tudjanak, 
kiplakátolták a védőnőnél és a főutcán 
is. Így minden érdeklődőnek adott a 
csatlakozási lehetőség, aki ha szeretne, 

jöjjön el bátran. Ám összejöveteleik 
nemcsak az egymással való tapaszta-
lat- és eszmecserét szolgálják, hanem 
tartanak foglalkozásokat is. 

A februári alkalomra például Tárcza-
Pap Judit látogatott el hozzájuk, aki rö-
vid kis előzetest tartott arról a témához 
kapcsolódó előadásáról, amit március-
ban hallgathatnak majd meg az érdek-
lődők a művelődési házban ’Stressz-
mentes hétköznapok’ címmel. De már 
ekkor tudott volt a klubba járók között, 
hogy miről lesz majd szó a babák és 
mamák következő havi foglalkozásán 
is. Ekkor az ecseri Stilianos Babauszo-
da képviselője fog egy előadást tartani 
a babaúszásról, annak hasznosságáról 
és az elérhetőségi lehetőségekről. 

Aki pedig úgy érzi, hogy szívesen 
csatlakozna a kis társasághoz, min-
den hónap utolsó szerdáján, délelőtt 
tíz órakor megteheti azt a művelődési 
házban. Minden érdeklődőt szeretettel 
várnak!                

Új „köntösben” a Baba-mama klub

Bűnügy. A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság területén elszapo-
rodtak az önkormányzati, illetve egyházmegyei sértettek sérelmére 
elkövetett úgynevezett „buisness e-mail compomise” (kisiklásos 
csalás) bűncselekmények, melyek lényege a következő: A sértettek 
részére a velük gazdasági kapcsolatban álló cég nevében, de megté-
vesztő hasonlóságot mutató, vagy gmail.com-os tartományból érke-
ző emailt küldenek, melyben a gazdasági partner bejelenti, hogy a 
bankszámla megváltozott. Adott esetben a magát a gazdasági part-
ner pénzügyi előadójának kiadó személy szóban is a fenti adatokat 
közli. Legyünk körültekintőek.         Monori Rendőrkapitánysága
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Dédunokájával sütötte a fánkot Marika néni
Varga Dánielné Marika visszatérő részt-
vevője már a művelődési házban farsang 
idején rendszeresen megrendezésre ke-
rülő fánksütésnek. Nem történt ez más-
ként idén sem, s így a neves napon már 
a kora reggeli órákban ott sürgött-forgott 
a tálak, lisztes zacskók, tejes- és tejfölös 
dobozok, tojások és olajos fl akonok körül, 
hogy minden művelet a legszakszerűbben 
menjen majd végbe. E lázas munkában 
azonban nem volt egyedül, hisz a nyug-
díjas klub számos tagja is eljött s elhozta 
magával immár pótolhatatlan tudását a 
Rábaiba, hogy az érdeklődő utókor is elsa-
játíthassa s remélhetőleg egyszer majd ő is 
továbbadhassa azt az őt követőknek. 

Marika azonban egy valamiben mégis 
különbözött a többi szorgalmas résztvevő-
től: a rendezvényre elkísérte dédunokája, 
a 3. osztályos Villő is, aki maga indítvá-
nyozta a dédinél, hogy ő is részese lehes-
sen ennek az érdekes foglalatosságnak. A 
Laky-s kislány immár a harmadik generá-
ció képviselője a Varga családban, hiszen 
Marikának nem a fi a, hanem 38 éves fi ú- 
unokája az ő édesapja. Nagypapája pedig 
nem más, mint Marika 60 éves fi a. 

Marika egyébként már többszörös dédi, 
hiszen 52 éves lányának is vannak unokái, 
akik egy kicsit előrébb járnak már az idő-
ben Villőnél, hiszen a fi atalabbik, a kislány 
egyetemista, a fi ú pedig gyártásvezető az 
M1 televízióban. Ezeket a híreket hallva jó 
érzés tölti el az embert, hiszen ilyen szép 
nagy családdal manapság csak igen ritkán 
találkozhatunk. Az pedig külön öröm, 
hogy a dédi, azaz Marika kiváló kondíció-
ban, mondhatni ereje teljében áll a család 
és a gyerekek rendelkezésére, hogy lehető-
ség szerint minden kívánságukat teljesítse. 

Mint elmondta, legtöbbször a szalagos 
fánk sütése az ő reszortja, most azonban 
ez a feladat Sosovicza Jánosné Mariska 
néninek (akit a nyugdíjasok maguk között 
egyszerűen csak Sosónak hívnak) jutott. 
Így most a csörögesütés lett ráosztva, ami-
nek tésztáját teljes egészében a gyerekek-
kel együtt gyúrták, nyújtották és szaggat-
ták ki. S ha majd már kisült valamennyi 
szalagos fánk s így üres lesz a tűzhely, 
annak kisütése is a gyerekek feladata lesz 
majd. Most egyébként rengeteget sikerült 
készíteni ebből a fánkféleségből, ezért a 
program végén odacsomagolták a részt-
vevőknek azt a mennyiséget, ami nem fo-
gyott el. Így igen stílusosan farsang idején 
mindenki fánkkal távozhatott a program-

ról. 
A csöröge egyébként Marika specialitá-

sa, s a tüsténtkedő ifj úságot látva örömmel 
állapította meg, hogy nagyon meg van elé-
gedve a gyerekek, köztük a kis dédunokája 
munkájával, aki ügyesen dolgozik s jól áll 
a kezében a munka. Villő egyébként is na-
gyon szorgalmas és érdeklődő s minden-
ben segít, amiben csak lehet. Főzni meg 
különösen szeret, amiben az édesanyjának 
is szokott segíteni, sőt már tanácsokat is 
tud adni, ha szükséges. Mindemellett pe-
dig az iskolában is nagyon szépen dolgo-
zik, kitűnő tanuló, s épp a napokban vett 
részt többed magával egy matematika ta-
nulmányi versenyen is. Villő úgy emlék-
szik vissza a gasztronómia iránti vonzó-
dásának kezdeteire, hogy kisebb korában 
nagyon sokszor ment át a dédihez, aki 
éppen főzött vagy sütött valamit – ő pedig 
mindig megkérte, hogy segíthessen. Így 
történt, hogy már idejekorán meg tudta 
tanulni ő is a szakácsmesterség sok csín-
ját-bínját. Ma pedig már az sem ismeret-
len számára, hogy mi kell a húslevesbe. 
Fánkot pedig főként farsangkor sütnek, s a 

csörögének például már önállóan is össze 
tudja állítani a tésztáját. A sütő beállítása 
viszont még nem megy egyedül, így az 
továbbra is a dédi hatásköre. A napokban 
zajlott matek versenyről pedig megtudtuk, 
hogy az a Zrínyi Ilona verseny volt, ahol 
ő is az iskoláját képviselte. Az elért ered-
ményről azonban még nem voltak hírei, 
csupán érzései, melyek szerint elég jól 
sikerülhetett. Egyébként ez az egyik leg-
rangosabb matekverseny, ahol több száz 
induló között igen nehéz helyezést vagy 
egyáltalán jó eredményt elérni. 

S aki pedig jó fánkot akar enni, ahhoz 
elengedhetetlen, hogy jó lekvár is kerül-
jön az asztalra. Kurunczi Lajosné Évike, 
aki szintén a szalagos fánk sütése körül 
szorgoskodott elmondta, hogy a felszol-
gált lekvárok között van boltban kapha-
tó, ám van olyan is, amelyiket valamelyik 
nyugdíjastársuk hozta otthonról, saját 
készítéséből. Mint mondotta, ők még azt 
a korosztályt képviselik, akik ismerik és 
művelik a befőzés művészetét, ezért az ő 
gyerekeik szerencsésnek mondhatók, hi-
szen sok mindent házi készítésből tehet-

Villő a dédivel

Fo
tó

: S
za

tm
ár

i Z
su

zs
a

Cserfa_2019_március_01.indd   8 2019. 03. 18.   16:40:00



9Cserfa      2019. március 22. lwww.ecser.hu Farsang

nek az asztalra. Szerencsére Évikének ezt a 
tudományát a lánya is elsajátította, s ami-
kor három fi ú gyermekével otthon volt 
GYES-en, ő maga is befőzött még. S mi-
közben ügyesen forgatták a szép szalagos-
ra sült fánkokat a forró olajban Mariska 
néni otthonról hozott elektromos sütőjén, 
elárulták, hogy mi minden kell egy-egy 
fánkfajta tésztájának elkészítéséhez. 

Mariska néni receptje szerint tehát a 
szalagos fánkhoz szükség van 1 kg lisztre, 
8 db tojássárgájára, 6 dkg élesztőre, vala-
mint fél liter tejre, amiből kb. 2 dl-nyiben 
egy kevés cukorral felfuttatjuk az élesztőt, 
a többit pedig a tésztához adjuk, amibe 
ezen kívül kell még egy kis reszelt citrom-
héj, vaníliáscukor és egy csöppnyi rum 
vagy rumaroma is. Ajánlatos még egy kis 
porcukrot is tenni magába a tésztába is, 
amit aztán kisütés után magára a fánkra is 
rászórunk, ízlés szerinti mennyiségben. A 
csőrögefánk tésztájába viszont élesztő he-
lyett szódabikarbóna, tej helyett pedig egy 
kis tejföl kerül. A túrós fánk fele arányban 
lisztből és fele arányban túróból készül, 
amihez tejfölt és szódabikarbónát, vala-
mint tojást adunk még. A kisült fi nom-
sághoz viszont nem feltétlenül szükséges 
lekvárt is fogyasztani, ki-ki ízlése szerint 
eheti anélkül is, hiszen már maga a tésztá-
ban lévő túró is jó ízt adni neki. Ezen kí-
vül nyújtásra sincs szükség hozzá, hanem 
az elkészült tésztát egyszerűen kanállal 
kiszaggatva közvetlenül tehetjük a forró 
olajba.

Ezen a délelőttön azonban nemcsak a 
sütni-főzni, de a kreatív ajándékok és dí-
szek készítése iránt érdeklődők is igen jól 
érezték magukat a művelődési ház nagy-
termében. Míg ugyanis lázas sürgés-for-
gás, no meg persze kóstolgatás zajlott a 
fánkok körül, addig az asztalok mellett 
szorgos apró s esetenként még apróbb 
kezek azon ügyeskedtek, hogy a művelő-
dési ház által biztosított színes papírból, 
csillámból, festékkel vagy színes ceruzá-
val, ragasztóval hogyan s milyen farsangi 
díszt vagy nagyobb dekorációt tudnának 
készíteni. Ebben nagy segítségükre volt 
ötleteivel Jurysik Miklósné. A Rábai Mik-
lós Művelődési Ház nemcsak a fánksütés-
nek– melyben hagyományosan szorosan 
együttműködnek az Ecseri Szlovák Ön-
kormányzattal, valamint az Ecseri Nyug-
díjas Klubbal, akik valamennyi szükséges 
hozzávalót biztosítják – hanem az Ötletek 
világa elnevezésű programnak is teret biz-
tosít. Mint Szatmári Zsuzsanna, a művelő-
dési ház munkatársa s egyben az ötvözött 
program ötletgazdája elmondta, így meg 

tudják valósítani azt a célt, hogy egy-egy 
adott ünnep, ami jelen esetben a farsang, 
minél több hagyományával, mint például 
szokásos ételével, díszítő kellékeivel ele-
venedjen meg az érdeklődők számára. A 
sütemények készítésének előzménye pe-
dig az úgynevezett nagysikerű ’Sütinap’ 
volt, amit rendszeresen az iskola területén 
szerveztek meg annak idején az Ecseri 
Szlovák Önkormányzat, valamint a Zöld 
Koszorú Hagyományőrző Kör tagjai. Ad-
ventkor is évek óta tartanak mézeskalács 
sütést az adventikoszorú-készítéssel pár-
huzamosan. Zsuzsa ezt a két rendezvényt 

ötvözte és kereste fel a nyugdíjas klubot, 
a hagyományőrzőket, valamint a szlovák 
önkormányzatot. Az ötlet mindenkinek 
tetszett, és nekik köszönhetően ma már 
harmadik éve annak, hogy hagyományos 
nagy ünnepeink alkalmával a Rábaiban 
az érdeklődők megsüthetik az ilyenkor 
szokásos süteményeket s elkészíthetik a 
jellegzetes ünnepi kellékeket is.

A kezdeményezés kiválóan működik s 
remélhetőleg sok-sok örömteli percet fog 
még adni Ecser apraja-nagyjának az elkö-
vetkező években.   

Hosszú Brigitta anyukájával és legkisebb fi ával a kézműves-foglalkozáson

A Nyugdíjas Klub tagjai mutatták meg a fánkkészítés titkait a kicsinyeknek
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A Dél-Pest Megyei Víziközmű 
Szolgáltató Zrt. fontos változásokról 
tájékoztatja ügyfeleit
Társaságunk az alábbi településeken mű-
ködtet ügyfélszolgálatot, melyek címét és 
ügyfélfogadási idejét az alábbi felsorolás 
tartalmazza. Az egyes irodák a központi 
+36 29/340-010 telefonszám hívását kö-
vetően jelentkező telefonközponton át 
érhetőek el. A pénztári nyitvatartás rendje 
megegyezik az ügyfélszolgálat nyitvatar-
tási rendjével. Készpénzfi zetési lehetőség 
kizárólag a vecsési állandó ügyfélszolgála-
ti irodában biztosított.

Ivóvíz-, és/vagy szennyvíz-csatorna be-

kötések létesítésének megindítására, be-
kötési kérelem ügyintézésére (igénybe-
jelentésre) kizárólag a kiemelt státuszú 
ügyfélpontokon és az állandó ügyfélszol-
gálati irodán van lehetőség.

Ügyfélszolgálatok címei:

Állandó ügyfélszolgálati iroda: 
Vecsés, Kossuth Lajos u. 38-40.

Kiemelt státuszú ügyfélpontok: 
Dunavarsány, Vörösmarty u. 149.

Kerepes, Szabadság út 100.

Ügyfélpontok:
Gyál, Kőrösi u. 104.
Maglód, Fő u. 12.
Pécel, Baross u. 5.
Kiskunlacháza, Temető u. 2.
Szigethalom, Móra Ferenc u. 1.
Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.
Taksony, Rákóczi u. 2/b.
Üllő, Templom tér 3. I. em. 118.

Ügyfélfogadás rendje

Zenés - gitáros felolvasóestet tartottak az 
Ecseri Templomban március 3-án, délután. 
A Lélek Csöndje című előadásban Varga Ba-
lázs Imre és Winkler Márton György olvasta 
fel verseit. Közreműködött az Ecseri Katoli-
kus Gitáros Énekkar.

Varga Balázs Imre és Winkler Márton 
György a Szent István Lovagrend tagjai. 
Verseik nemcsak a hívő embereket, hanem 

bárkit meg tudnak szólítani.
Előadásuk illeszkedett a Lovagrend Ka-

pisztrán Szent János Országjárásába.
Az előadók több közös verseskötetet is 

kiadtak már. Céljuk többek között a keresz-
tény értékek megbecsülése és tiszteletben 
tartása. Igyekeznek rávilágítani arra a tényre 
is, hogy a modern kor kihívásaira és gond-
jaira csak ezek az értékek adhatnak választ.

Zenés felolvasóest: A Lélek Csöndje 

Tavaszköszöntő
az Andrássy Óvodában
A kereszténység felvétele előtt Európa 
népei téltemető–tavaszváró ünnepeket 
ültek. A téltemető szertartások lényege a 
tél s vele együtt a hideg, a gonosz erők, 
a betegségek elűzése volt. A téltemető 
népszokás igen kedvelt volt a falusi né-
pek körében. A lényege, hogy a gyerme-
kek kiszebabát és zajkeltő szerszámokat 
készítettek, mellyel a falu főterére vonul-
tak. A vonulás közben hangosan zörget-
ték szerszámaikat és télűző rigmusokat 
kiabáltak. (Kisz, kisze haj! Elűzzük a 
betegséget, behozzuk az egészséget, haj!) 
A vonulás a téren felállított máglyánál 
ért véget, ahol az összegyűlt személyek 
gondűző cédulákat tűztek fel a kisze-
babára, majd bedobták a tűzbe. A papí-
rokra azt írták fel, amitől szerettek volna 
megszabadulni. A máglya elhamvadásá-
ig tavaszköszöntő versikéket és dalokat 
énekeltek. A tavaszünnephez kötődő 
szertartásokon a tavaszt, a megújuló ter-
mészetet, a termékenységet, az új életet 
köszöntötték.
Az Andrássy Utcai Óvoda gyermekei és 
pedagógusai is nagyon várták már ezt a 
napot. A  készülődés után csörgőkkel, 
hangszerekkel vonultunk az udvarra, 
hogy elűzzék a telet. Felharsant a jól is-
mert mondóka is: Kisze, kisze szalma-
báb, égj el minél hamarább, füsttel írd a 
kéklő égre, jöjj el tavasz, jöjj el végre...
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A Cserfa következő, 2019. 04. 
száma április 18-án jelenik meg. 
Nyomdába adás: április 15. 
Lapzárta: április 8.

Lélekgondozó

Mosó- és 
mosogató-
gép, hűtő-
gép, bojler, 
mikro, por-
szívó javí-
tását válla-
lom. Klíma 
t e l e p í t é s e 
és karban-
t a r t á s a . ) 
06-20-935-
1207.

Honlap: 
www.ecser.hu

Ez a leegyszerűsödés időszaka. Ennek eszkö-
zei az ima és a böjt. Jézus megkeresztelkedé-
se után kimegy a pusztába 40 napra. Azért, 
hogy zavartalan körülmények között, csak 
az Atyával négyszemközt tudjon felkészülni 
a Tőle kapott küldetése teljesítésére. A puszta 
az egyszerűség helye. Ott nincsenek bonyolult 
dolgok, sem fi gyelemelterelő körülmények. 
Ott az ember a békében, a csendben le tud 
hatolni a felszínes dolgok alá, a lényeghez. Ott 
szembesül a maga igazi énjével és a valódi is-
tenkapcsolatával. A puszta olyan, mint egy tü-
körterem: meglátom magam minden oldalról. 
Nincsenek leplek, nincs smink, csak a puszta 
valóság. Vannak, akik félnek belenézni ebbe a 
tükörbe. Attól tartanak, hogy olyat látnának, 
ami nem tetszene nekik. Szívesebben marad-
nának álarcok mögött.

Jézus viszont azt mondja, hogy az igazság 
szabaddá tesz. Ezért arra hív, hogy ebben az 
időszakban lelkileg kövessem Őt a pusztába. 
Kapcsoljam ki a zajforrásokat, csendesedjek 
el kívül, azután belül, majd kezdjek el imád-
kozni. Vele beszélgetve nézzek a tükörbe: Őt 
kérdezzem, milyennek lát engem. Az első 
lépés a szabadulás felé: az őszinteség. Amint 
bele mert nézni Jézus tükrébe, az ember térd-
re borul és imára fakad: „Nézd, Uram, ennyi 
vagyok. De ezt a keveset teljesen Neked adom. 
Neked még bűnösen, gyengén is kellek. Te 
még így is szeretsz, Neked még én is jó va-
gyok. Kezdj velem, általam, amit szeretnél. 
Formálj engem vissza az eredeti képmásodra, 
amire teremtettél. Nyitott vagyok, használj 
munkatársadként.”

Innentől az ember nem bujkál tovább Is-
ten elől, mint Káin a testvérgyilkosság után. 
Hanem bűneit beismerve, megbánva, a szent-
gyónásban letéve kész újrakezdeni. De már Is-
ten erejével, kegyelmével. Nem bujkál tovább 
valójában önmaga elől, a tükör elől álarcok 

mögé. Zajforrások mögé. Folytonos pörgés 
és látszattevékenységek mögé. Nem próbálja 
magának bizonygatni, hogy értékes kell, hogy 
legyen, hiszen produktív. Hanem elfogadja 
korlátait, gyöngeségeit, kicsiségét. Ez igazi 
alázat. És csak az alázatos ember fordul Isten-
hez, míg az öntelt azt hiszi, hogy önmagának 
elég. Az alázatos tudja, hogy nem a produk-
cióitól, hanem attól értékes, hogy Valakinek, 
Istennek a képmása. Az alázatos tudja, hogy 
az életben az igazán nagy dolgokat (magam 
és mások születése, halála, szeretete, hűsége, 
kereszthordozása…stb.) Istentől kapja, nem 
maga produkálja. Ezért mer bátran belesi-
mulni szerető Istene formáló kezei közé. Mert 
az Istent szeretőknek minden a javukra válik. 
Ha engem Isten alakít, abból csak jobbá vál-
hatok, mint most vagyok. Ez az életem célja: 
mindinkább megközelíteni azt, akinek Isten 
engem szánt. Ez a küldetésem: megdicsőí-
teni Őt és megszentelődni. A küldetésemre 
felkészülni pedig az Atyával négyszemközt, 
a pusztában tudok, mint Jézus. A böjtölés, a 
csend és az Istennel beszélgetés leegyszerű-
sít, megtisztít a sallangoktól, hogy világosan 
lássam: merre fejlődjek tovább. Szentgyónás 
után pedig tisztán tudok nekilendülni a lelki 
tavasznak. A nagyböjt minden évben egy lelki 
„tisztítókúra”. Legyen áldott az Úr, Aki Egy-
házán keresztül ezt újra és újra lehetővé teszi 
a számomra!

Balázs atya
Előző rejtvényünk helyes megfejtése: 1Kor 
10,31. Az első rejtvény első helyes megfejtésé-
nek beküldője különdíjban részesült. Minden 
helyes megfejtést beküldő Testvérünk szent-
képet kapott. A fenti írásban 5 szentírási jele-
net ill. idézet került említésre. Ebben a hónap-
ban ki-ki annyi szentképet nyer, amennyinek 
a lelőhelyét az öt közül helyesen elküldi Balázs 
atyának a 20/433-15-57-es számra. :)

Nagyböjt
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Vidám farsangi bált tartottak a Rábai Miklós Művelődési Ház-
ban február 16-án. A mulatságon sokan bújtak jelmezbe. A leg-
jobbnak ítélt jelmezesek díjait Gál Zsolt polgármester adta át.

A Cserfa Kuckó Óvoda kicsinyeinek régóta dédelgetett vágya 
teljesült, az Ady Endre utcai pékségben vendégeskedhettek. A 
dolgozók begyúrt kalácstésztával várták a gyerekeket, akik so-
dortak, tekertek, kis briósokat készítettek. A tepsik a kelesztő-
be kerültek, a gyerekek pedig újabb adag tésztát kaptak, hogy 
kedvükre gyurkáljanak.

Aszódi Csaba, a Zöld Koszorú Hagyományőrző Kör elnö-
ke tájékoztatóját tartja

Több, mint 130-an táncolnak szervezett keretek között, rendszeresen néptáncot Ecseren - mondta Aszódi Csaba, a Zöld Koszorú Ha-
gyományőrző Kör elnöke március 2-án az egyesület közgyűlésén. Az óvodástól a szépkorú korosztályig több csoportban gyakorolják 
a táncokat. Sokan nem is gondolják egy-egy produkció mögött mennyi esti, éjszakai próba van. A hagyományőrző kör tevékenysége 
nemcsak a folklór terén teljesedik ki, hanem az épített környezet védelme, a dalkincs megőrzése, a néphagyományok ápolása területén 
csakúgy, mint akár a régi ételek elkészítésében és a televízió nyilvánossága előtti bemutatásban. Az utánpótlásról az óvodai, iskolai 
foglalkozások keretében is gondoskodnak és tavaly is tartottak népismereti tábort Szlovákiában. A művelődési ház nagytermében ren-
dezett közgyűlésen az egyesület tagsága elfogadta a tevékenységről és a pénzügyi helyzetről szóló beszámolót.

Cserfa_2019_március_01.indd   12 2019. 03. 18.   16:40:34


