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Dsida Jenő: Itt van a szép karácsony
Itt van a szép, víg karácsony,
Élünk dión, friss kalácson:
mennyi fínom csemege!
Kicsi szíved remeg-e?
Karácsonyfa minden ága
csillog-villog: csupa drága,
szép mennyei üzenet:
Kis Jézuska született.
Jó gyermekek mind örülnek,
kályha mellett körben ülnek,
aranymese, áhitat
minden szívet átitat.
Pásztorjátszók be-bejönnek
és kántálva ráköszönnek
a családra. Fura nép,
de énekük csudaszép.
Tiszta öröm tüze átég
a szemeken, a harangjáték
szól, éjféli üzenet:
Kis Jézuska született!

Községünk minden lakójának
szentséges adventet, áldott, békés karácsonyt és
eredményekben gazdag új évet kíván Ecser Község Önkormányzata,
intézményei, Szlovák Kisebbségi Önkormányzata,
civil szervezetei, az egyházközségek és a Cserfa szerkesztősége.
Višajem Vam veselé Vianoce a st’astlivy Nový Rok!
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Karácsony előtt segít a közalapítvány

Dinnyés Sándorné, a Segítség Közalapítvány Kuratórium elnöke a képviselő testület november 23-i ülésén beszámolt a szervezet pénzügyi helyzetéről. Az alapítványt
1996-ban hozta létre az önkormányzat
azért, hogy Ecseren a szociálisan rászorulókat segítse. Erre a célra az alapítói tőkét
nem, de annak kamatait és a számlára befizetett összegeket lehet felhasználni. Az
elmúlt időszakban – elsősorban kérelem,
de önálló felderítő munka nyomán is – 21
személyt, családot segítettek, összesen
270 ezer forinttal. Környezettanulmányokat készítenek, és egyeztetnek az önkormányzat szociális bizottságával is. A válság, a munkanélküliség érezteti hatását, a
segélyezési lehetőség csökken. Az előző
években szépen befolyó szja 1 százalék
ma már egyre kevesebb. Tartalékolni kell,
hogy például most, karácsony előtt is sikerüljön segítséget adni a rászorulóknak,
hangsúlyozta a kuratórium elnöke. A testület a beszámolót elfogadta.
A vízveszteség mérésével kapcsolatos
napirendnél Kertész Gyula, a Gyömrői
Vízi Közmű Kft. ügyvezetője elmondta,
vannak olyan időszakok, amikor kimondottan nagy az elfolyás. Ebben közrejátszhat a locsolás éppúgy, mint a csővezeték-rendszer több hibája. A veszteség
keletkezésének fő oka valószínűleg méretlen nagyfogyasztásból származhat. A
vízveszteség csökkentése szempontjából
is fontos, ha van másik hálózat. A meglévő, rosszabb állapotban lévő szakaszt
nem lehet lezárni, mert ezen kapja Ecser
a vizet. A képviselők megbízták a polgár-

mestert, hogy a Sáránd utcai új bekötő vízvezeték tervezésére kössön szerződést. A
képviselők döntöttek továbbá arról, hogy
a vízveszteségek csökkentése érdekében
a polgármesteri hivatal bízza meg a Fővárosi Vízművet a vízvezeték akusztikus
módszerrel történő mérésére. A szerződés
megkötésére csak abban az esetben kerülhet sor, ha az új vízügyi törvény szerint a
vízhálózat tulajdonjoga az önkormányzatnál marad.
A képviselők ellenszavazat nélkül elfogadták a Rábai Miklós Művelődési Ház
2010-2011-es tevékenységéről szóló beszámolót.
A testület megtárgyalta az önkormányzat jövő évi költségvetési koncepcióját.
Gál Zsolt polgármester tájékoztatta a
testületet arról: az önkormányzatokat kötelezi a törvény, hogy költségvetési koncepciót fogadjanak el. Jelenleg még kevés
az információ a részletek kidolgozásához.
Nincs még új vízügyi, közoktatási, önkormányzati törvény. A jelenlegi koncepcióban azok az ismeretek szerepelnek,
amelyekről a hivatal tud. A különböző
médiumokban megjelenő információkat
nem vették figyelembe. A polgármester
reményét fejezte ki, hogy a törvényalkotási kérdések nem tolódnak az év végére. A
jelenlegi koncepcióban pontos adatokat a
bér és ezzel kapcsolatos kiadások jelentik,
illetve fel vannak sorolva a 2011-ből áthúzódó feladatok kötelezettségei. A testület
– két tartózkodás mellett – a költségvetési
koncepciót elfogadta.
A grémium nem járult hozzá ahhoz,

hogy a tulajdonosi kezelői határok kijelölését követően az önkormányzat átvegye
az M0-ás területeknél a stabilizált földutak, földterületek, illetve egy híd kezelését. A döntésről a hivatal értesíti a Nemzeti
Infrastruktúra Kezelő Zrt.-t.
A képviselő-testület elvi támogatását
adja a MÁV-Start Zrt. új motorvonat beszerzési pályázatához. A motorvonatok
beszerzése az önkormányzatoknak pénzbe nem kerül, a fejlesztés révén azonban
elérhető, hogy az ecseri vonalon is korszerű motorvonatok közlekedjenek. A
pályázatot minden érintett környékbeli
település – Gyál, Dunaharaszti, Vecsés,
Üllő, Maglód, Mende-Sülysáp, Újszász –
önkormányzata támogatja.
A képviselő-testület úgy döntött, hogy
továbbra sem értékesíti az ecseri sportpályát a Pro-Form Kft.-nek, noha a cég vételi ajánlatával ismét megkereste a polgármestert. Elhangzott, a kft-nek az a gondja
a sportteleppel, hogy átrúgják hozzájuk a
labdát. A Pro-Form kft. ugyanakkor nem
tud olyan területet biztosítani, ahol kialakítható egy focipálya. Az ajánlott ár nagyon alacsony, hiszen a terület mérete az
egy hektárt is meghaladja. Horváth Tamás
képviselő javasolta, hogy az ajánlott árért
a sportpálya eladását a testület ne támogassa. Az értékesítést akkor lehet megfontolni, ha lényegesen többet kínálnak érte.
A testület döntött arról is, hogy a sportpályát körülvevő kerítés Pro-Form Kft-vel
határos szakaszát kijavíttatja, illetve helyreállíttatja. Tavasszal új labdafogó hálót is
felszerelnek.
(Folytatás a 3. oldalon)
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Az ünnepek alatt is dolgozik a vízmű
A Vízmű ügyelete az év végi ünnepek
alatt is folyamatosan dolgozik, a hibákat is késedelem nélkül elhárítjuk, de az
ügyfélszolgálatunk és irodánk működése
szünetel. Az utolsó félfogadási időpont
az idén december 19-én lesz, január 2-án
kezdünk újból.
Az új évet várhatóan új díjakon kezdjük. Lapzártakor még nem született meg
a döntés a konkrét összegről, azt a januári
lapszám fogja tartalmazni. Az áfa is változik a jövő évtől.
Az év végi elszámolás két módon lehetséges. Ha a fogyasztó nem jelenti be
nálunk aktuális óraállását, akkor a korábbi leolvasások és a görgetett havi átalányok alapján számlázunk. Ha valaki
leolvassa a mérőt, és bejelenti nálunk annak állását, akkor aszerint. A bejelentés
történhet telefonon, a 330-082 számon a
111 melléken lévő automatán, e-mailben a
vizmu.ugyfelszolg@monornet.hu címen,
faxon a 331-620 számon, vagy bedobhatják postaládánkba (Gyömrő, Lengyel u.
8/a, vagy az ecseri művelődési ház előtt).
A bejelentéseket 2012.jauár 2-ig várjuk.
Az óraálláson kívül kérjük feltüntetni a
fogyasztó azonosítót vagy a pontos címet
és nevet. A január elején kiküldött számlákon még a 2011. évi árak és áfa szerepel.
Az általunk üzemeltetett 120 kilométernyi víz- és 85 kilométernyi szennyvízhálózaton alapból keletkezik annyi hiba – csőtörés, dugulás –, hogy nem unatkozunk.

Azonban vannak olyan személyek, akik
erre még rá is segítenek. Az a tapasztalat,
hogy az ünnepek idején több oda nem illő
dolog kerül a csatornába és okoz dugulást,
szivattyúleállást, kiöntést.
Kérem, hogy disznóbelet,
felmosó és egyéb rongyot, mindenféle darabos
holmit ne dobjanak a wcbe, csatornába.
A másik rendszeresen
felmerülő problémát a
tolvajok okozzák. Újabban ismét volt jó pár
fedlap lopás. Ez azon túl,
hogy jelentős anyagi kárt
okoz – az elkövető pedig
relatíve olcsón adja el a
hulladékvasat – további
veszélyeket rejt magában. Az úttesten fedetlen
aknába beleeső személy vagy belehajtó
gépkocsi komoly sérüléseket szenvedhet.
Egészségkárosodás, akár haláleset, anyagi kár lehet a vége.
Ha sikerül megfogni az elkövetőt, nem
csupán lopás, hanem a közlekedés biztonságának veszélyeztetése, valamint közérdekű üzem veszélyeztetése miatt is felelni
fog, amiért értékhatártól függetlenül éveket lehet ülni.
Az a tapasztalat, hogy a lopások főleg
sötétedés után történnek.
A lakosság segítségét is kérem e téren.

Ha valahol azt látják, hogy valaki a csatornafedelet feszegeti, nyitogatja, és az
nem az ismert vízműves autók valamelyike, azonnal jelezzék a rendőrségnek vagy

(Folytatás a 2. oldalról)
A képviselők egyhangúan hozzájárulásukat adták, hogy ifj. Szepesi Antal vállalkozó az ecseri temetőben 40 négyzetméteres területet síremlékek bemutatására
bérelhessen. A döntés értelmében a vállalkozóval 2015. szeptember 30-ig szóló
szerződést köthet a polgármesteri hivatal.
A testület a 1328/1. hrsz.-ú önkormányzati ingatlan bérlésére kiírt pályázatát – hat igen és egy tartózkodás mellett
– érvénytelennek nyilvánította, egyben új

pályázatot hirdet a terület hasznosítására.
A hivatal a helyi újságon kívül a környező
települések újságjaiban és a helyi tévében
is meghirdeti a pályázatot. A bérbeadandó
terület hasznosítására nem lesz megkötés, de a testület fenntartja a jogát, hogy
a bérlők tevékenységi körét mérlegelje, s
utána határozzon. A pályázat kétfordulós.
Az első fordulóban 2012. január10-ig kell
beérkeznie a pályázatoknak. A második
fordulóban a pályázók versenytárgyalásra
szóló értesítést kapnak.
A képviselő-testület döntött arról,
hogy a hivatal a
Széchenyi utcai
fák pótlására
900 ezer forint
összegben vásároljon 20 platán,
5 juhar és 8 hársfa

csemetét.
A grémium hozzájárulását adta továbbá
ahhoz, hogy a Cserfa című önkormányzati újság, az ünnepek tiszteletére decemberben is megjelenjen, ezúttal fényes
borítóval.
A grémium nem támogatja, hogy a
polgármester további tárgyalásokat folytasson Teleki András tulajdonossal az
önkormányzatnak adásvételre felajánlott
Széchenyi u. 4. szám alatti – a pékség melletti épület telekkel – ingatlan ügyében.
A testület kinyilvánította akaratát, hogy
Ecsernek szándékában áll a Budapest Airport Rt. környezetvédelmi működési engedélye ellen fellebbezést benyújtani.
Ezt azonban csak abban az esetben teszi meg, ha a Hegyi Gábor által képviselt
konzorcium vállalja a költségek megfizetését és nyilatkozik, hogy az ügyben az
összes jogkövetkezmény őket terheli.

Kertész Gyula
a vízműnek. A hiányzó fedeleket jelentsék
be a vízműnek. A helyet körülszalagozzuk, az ellopott elemet pótoljuk. Az egyéb
vagyon elleni bűncselekmények száma is
nőtt mostanában. A gyanús vagy bűncselekményen ért autók rendszámát feltétlenül írják fel, ez megkönnyíti a rendőrség
munkáját is.
MINDEN
KEDVES
FOGYASZTÓNKNAK BOLDOG KARÁCSONYT,
JÓ EGÉSZSÉGET ÉS SIKEREKBEN
GAZDAG ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁNOK!
Kertész Gyula

Gyertyafény
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Karácsonyi köszöntő
Karácsony!
Nincs a világnak olyan része,
ahol e szó hallatán ne ugyanarra gondolnának
az
emberek:
Karácsony az
örömhír, a békesség és a szeretet ünnepe.
2010-ben, amikor megalakult a jelenlegi
képviselő-testület megfogadtuk, hogy tisztességes munkával, az emberek érdekeit figyelembe véve végezzük munkánkat. Segítünk a
rászorulóknak – ha ez nem is sikerül mindig
–, de erőfeszítéseket teszünk gondjaik enyhítésére. Az érezhető és valódi segítség eszközének megtalálása nem könnyű feladat, de
a mai nehéz világban elengedhetetlen. Munkánk során sok nyomorúsággal, testi-lelki
bajjal, gonoszsággal és önzéssel találkozunk,
de mégis időközönként fellelhetőek a szeretet, a gondoskodás jelei. Ilyenkor karácsonykor felerősödik ez, és ahol nagy szükség van
rá, megjelenik a segítő, adakozó kéz , megjelenik a szeretet. Jó lenne, ha egész évben
az anyagi javak megszerzésének küzdelme
mellett, maradna idő odafigyelni mások problémáira, segíteni nekik apróságokkal, vagy
legalább egy-két bátorító szóval. Segíteni
egész évben öröm! Ne felejtsük el, hogy mi
is csak úgy örülhetünk és lehetünk boldogok,

ha magunk körül is mosolygó, boldog embereket látunk.
A település vezetése ezen túl is arra törekszik, hogy az itt élő emberek minél jobb boldogulását biztosítani tudja.
Köszönöm mindenkinek az eddig nyújtott
segítséget, támogatást a közös célok eléréséhez.

Kívánok Ecser minden polgárának szeretetteljes karácsonyi ünnepeket, eredményekben gazdag újévet, kívánom, hogy az
elkövetkezendő 2012-es évben is a szeretet, az összefogás, az együttgondolkodás
jellemezze mindennapjainkat.
Gál Zsolt
polgármester

Ünnep a templomokban
December 24.
14.30 Pásztorjáték
21. 00 Karácsonyi dalok
22.00 Karácsony éjjeli mise
December 25, 26.
9.30 Mise
December 31.
16.00 Év végi hálaadás
2012. január 1.
9.30 Mise
***
Ünnepi istentiszteletek a MaglódEcser-i Református Templomban
(Maglód, Ady u. 15)
Gyerekkarácsony - december 18. 10.30
óra
Szentesti istentisztelet - december 24.
16.00 óra
Ünnepi úrvacsorás-istentisztelet: december 25. és 26. 10.30 óra

Óévi istentisztelet: december 31. 16.00
óra
Újévi istentisztelet: január 1. 10.30 óra
***
Ünnepi istentiszteletek a maglódi
evangélikus templomban
December 24.
17.00 Szenteste
December 25.
10.30 Karácsony ünnepe
December 26.
10.30 Karácsony 2. napja
December 31.
17.00 Óév este
Január 1.
10.30 Újév
Január 6.*
10.30 Vízkereszt ünnepe
* Az istentisztelet a gyülekezeti teremben lesz megtartva
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Gyémántlakodalom volt a mi utcánkban
Hatvan szál fehér szegfűből kötött hatalmas
csokorral köszöntötték a kultúrcsoport tagjai a gyémántlakodalmuk megünneplésére
készülő Mátrai házaspárt az ecseri iskolában
megtartott rendezvényen.
Mátrai József (80) és Mátrai Józsefné született Pintér Mária (78) hatvan évvel ezelőtt
kötött házasságot, és hatvankét éve ismerik
egymást. Mária 16 éves volt, József 18, amikor összeismerkedtek.
Mindketten ecseriek, s templomi esküvőt
tartottak. 1951-ben nagy dolog volt az ilyesmi, bátorság kellett hozzá. – Nem tudom
hogyan, de elnézte nekünk a rendszer, pedig
vallási téren se volt túlságosan engedékeny
– mondja a katolikus hitét most is gyakorló
Mária asszony.
Akkor a férjét még Maszlónak hívták,
nem Mátrainak. Maszlónak született, ma is
Maszló Öcsiként ismerik sokan a faluban.
Csak később változtattak nevet, Mária kezdeményezésére. De erről majd később.
Hiszen még az udvarlásnál tartunk, aminek Ecseren külön rendje volt akkoriban.
Csak szerdán, szombaton és vasárnap csaphatták a fiúk a lányoknak a szelet. Aki nem
tartotta be a szabályokat, egyszerűen pisisnek nevezte a falu, ha nem is éppen ezzel
a tapintatos kifejezéssel illették a szabálytalankodót. Mária és József a kertkapuban
beszélgettek, legfeljebb sétálgattak a környéken. Az első szál virágot – rózsát – aktatáskába rejtve vitte József Máriának. – A
színére már nem emlékszem. Józsi félénk,
szemérmes fiú volt. Azért dugta a virágot a
táskába, nehogy más meglássa – pillant viszsza a kezdetekre Mária. – Vidám, jó humorú
volt, sokat nevettünk. A mosolya, a jókedve
tetszett meg benne igazán – teszi hozzá. –
Most is szeret viccelni a nyugdíjasklubban.
Ha ott van, mindig megy a mókázás.
Barátaik voltak jóban, a négyesben szervezett közös programokon ismerték meg
egymást. Aztán barátaik szétváltak, Mária
és József viszont szorosabbra fűzte a szálakat.
Mária a bika jegyében született, József
pedig szűz. Ez a szereposztás egy életen át
kitartott. Az asszony irányított, a férje pedig
„tűrte.” – Ő a pénzügyminiszter a családban, mindent ő intéz –így József. – Ahogy
én tudom, a legtöbb házasságban ez a szereposztás. Engem a részletek nem is érdekelnek – teszi hozzá.
Lakatosként dolgozott a Budapesti
Konzervgyárban 37 évet. Felesége 9 évig
Ecseren, a tanácsnál volt állásban, aztán a

Belügyminisztériumba került a lakcím és
közlekedés nyilvántartó osztályra. Azóta
megszűnt ez a hivatal.
– Sok ügyet intéztem telefonon, de a
Maszló nevet senki nem értette, mindig
magyarázgatnom kellett – mondja Mátrainé. – Így aztán 1967-ben megváltoztattuk a
nevünket Mátraira. 50 forintot kellett fizetni
érte, az akkor se volt sok pénz, megérte –
mondja Mária.
A névcsere említésének más oka is van.
Az egyébként kitűnő egészségnek örvendő
Mátrai József édesanyja 94 évet élt. Édesapja viszont csak 35-öt. A II. Világháború
után brnoi hadifogságából érkezett haza
1945 nyarán. Egészsége azonban annyira
leromlott, hogy a következő év februárjában meghalt. Hősi halottnak nyilvánították.
Maszló József neve, őt is úgy hívták, mint a
fiát, most is ott olvasható a többi hős között
az ecseri templomkert emlékművén.
A Mátrai házaspár nyugalomban él a szü-

Fiuknak, aki most 56 éves, más az ízlése. Neki nem sikerült a házassága. Szombatonként hazalátogat Pestről. Ilyenkor
másféléket főz Mária. Zöldséget párol,
csirkét süt, hogy gyermeke kedvében járjon.
A hosszú házasság titkai közé a jó közösségi élet is odatartozik. Mindketten
szeretnek a nyugdíjas klubba járni, benne
vannak a Szlovák Hagyományőrző Körben is. Mária a kórusban énekel, és a népi
táncosok között is rábukkanhatunk. Józsi
bácsi pedig szép hangjával nagy dalnoka
az ecseri rendezvényeknek. Operettet, magyar nótákat énekel, nagy sikerrel. S hiába
áll színpadon évtizedek óta, a fellépések
előtt most is lámpalázas. Ezért is akarja
abbahagyni az éneklést, de még egyáltalán
nem biztos, hogy a közösség megengedi
neki.
Az viszont már nagyon is biztos, hogy
Máriát és Józsefet a földi létben – ahogy

Mátrai József és felesége a hatvan évvel korábban készült esküvői képükkel.
lői házban. Mária itt is született, József pedig ide nősült. A Pintér-szülőkkel 1955-ben
a régi parasztházat átépítették, így mindenkinek volt önálló tér a faluközpontban lévő
ingatlan fedele alatt.
A kertben most is dolgozgatnak, amit
lehet, megtermelnek a konyhára. Mária jól
süt, jól főz, mindig is szeretett a tűzhely
körül forgolódni. Józsi bácsi kedvenc étele
a nokedli. Katonaként kenyérrel ette, hogy
jóllakjon. Asztalukra a hagyományos paraszti ételek kerülnek: pörkölt, töltött káposzta, főzelékek.

mondani szokták – csak az ásó, kapa és a
nagyharang választja el egymástól. Pedig
ez nem mese, ez a valóság. Ritka valóság.
– Ő volt az első férfi az életemben, és az
utolsó is – vallja Mária. – Én is elmondhatom ugyanezt Máriáról – szól Józsi bácsi.
Ma, amikor oly sok a válás, nem árt odafigyelni a tapasztalat szavára. „Egyszer és
soha többé, ennyi az élet. Ebben az egyben
kell jónak lenni”, mondják a bölcsek.
A Mátrai házaspárnak ez sikerült. Látszik abból a pillantásból, ahogy hatvan év
után is egymásra néznek.

Aszódi Csaba kitüntetése
Kisebbségekért díjat adományozta Pest
Megye Önkormányzatának Közgyűlése
Aszódi Csaba Andrásnak, az Ecseri Szlovák Önkormányzat elnökének. Aszódi
Csaba András tizenkét évig képviselőként, nyolc évig alpolgármesterként tevékenykedett az ecseri önkormányzatnál.
Pest megye elődje december 4-én alakult
meg, az évforduló alkalmából minden évben ünnepséget tartanak a Megyeházán.
Idén Aszódi Csabát az ecseri képviselőtestület terjesztette föl az elismerésre.

Gál Zsolt polgármester, Aszódi Csaba András kitüntetett és Barta Zoltán
jegyző a díjátadás után

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelettel köszönöm Önöknek, hogy személyemre gondoltak, mikor a megyei közgyűlésnek beterjesztették javaslatukat. A megtiszteltetés váratlanul ért, hiszen Ecserért lokálpatriótizmusomból fakadóan mindenkor önzetlenül tevékenykedtem. A díjat településemen végzett nemzetiségi munkám elismeréseként ítélték nekem, azonban
hangsúlyoznon kell, hogy nemcsak az ecseri szlovák őslakosságért, hanem minden
ecseriért dolgozom. Településünk múltból örökölt nemzetiségi értékei és mai modern
kertvárosias jellemzői együttesen teszik Ecsert vonzó lakóhellyé.
Kívánom, hogy Ecser nevét hallván mindannyiunk számára a tenni akarás legyen
kötődésünk kifejezőeszköze, hogy közös munkánk eredményeként évszázados jelzőnket
mi “büszke ecseriek – hrdí ečeraná” méltán viselhessük továbbra is.
Önkormányzati munkájukhoz jó egészséget, Ecser javát szolgáló bölcsességet és sok
sikert kívánok.
Aszódi Csaba András

PÁLYÁZATI
FELHÍVÁS
Ecser Község Önkormányzatának Képviselő-testülete két fordulós pályázatot hirdet a tulajdonában lévő Ecser, 1328/1 hrsz-ú
ingatlan 5 éves határozott idejű
bérbeadására.
Az ingatlan Ecser belterületén,
az Ady Endre utca és az Ipar utca
kereszteződésében helyezkedik
el. Aszfaltos útról megközelíthető.
Területe: 5542 m2
Művelési ága: kivett beépítetlen
terület
Ecser Község Településszerkezeti terve szerint az ingatlan Gksz1
jelű övezetbe tartozik (kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági övezet). Az övezetben olyan
gazdasági és mezőgazdasági tevékenység folytatható, amelynek
környezeti paraméterei a lakó- és
vegyes területekkel szomszédos
telekhatáron nem haladják meg
a lakóterületi, környezeti határértékeket.
Az ingatlan bekerített, elektromos árammal, ivóvízzel és gáz-
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vezetékkel ellátott.
Pályázat beadásának határideje:
2012. január 10. / kedd / 16.00
óra
A pályázatokat papír alapon, zárt
borítékban kell benyújtani Ecser
Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Barta Zoltán
jegyző részére postai úton, vagy
személyesen Cím: 2233.Ecser,
Széchenyi u 1.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
- pályázó nevét, címét (székhelyét),
- telefonos és elektronikus elérhetőségét,
- adószámát, vállalkozói igazolványának vagy cégkivonatának
másolatát,
- 30 napnál nem régebbi adóigazolásokat,
- a hasznosításra vonatkozó elképzeléseket,
- a bérleti díjra vonatkozó ajánlatot.
A pályázatban meg kell jelölni,
hogy a végezendő tevékenység
létre hoz-e új munkahelyeket?
A bérlő a bérleti idő megkezdésekor 3 havi bérleti díjnak megfelelő kauciót köteles fizetni.

Szlovák
hagyományőrzők
Csömörön
November 19-én a Csömöri Sportcsarnokban nagyszabású rendezvényre gyűltek össze a környékbeli szlovák hagyományőrzők. Az eseményre külön busszal
érkeztek az ecseriek, Aszódi Csaba András, az Ecseri Szlovák Önkormányzat elnöke vezetésével. Aszódi Csaba András
az esemény ünnepélyes megnyitóján beszédet is mondott. Köszöntötte a rendezvényt Fuzik János, az Országos Szlovák
Önkormányzat elnöke is.
A folklórműsor egy rendkívül látványos
produkciója volt, amikor egyszerre hét település (Csömör, Ecser, Kerepes, Keresztúr, Kistarcsa, Nagytarcsa és Sári) néptáncosai léptek színre. A felsőgarammenti
táncokat Suba Éva koreográfus tanította
be a népes csapatnak, akik hatalmas lelkesedéssel valósították meg ezt a varázslatos forgatagot.

A pályázat második fordulója
versenytárgyalás, amelyre a pályázók meghívást külön kapnak.
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás kérhető az Ecseri Polgármesteri Hivatalban (2233.
Ecser, Széchenyi u 1.) Horváth
István tanácsos úrnál személyesen ügyfélfogadási időben, illetve telefonon a 06/29/ 335-161
számon, illetve a muszak@ecser.
hu e-mail címen.
Előre egyeztetett időpontban lehetőség van az ingatlan megtekintésére.
Elbírálás: 2012. január 31-ig, a
Képviselő-testület döntésével.
Pályázatot kiíró fenntartja a jogot
a pályázat eredménytelenné nyilvánításának.
A Képviselő-testület fenntartja
magának azt a jogot, hogy a bérlők tevékenységi körét mérlegelje.
Pályázó hozzájárulását adja,
hogy pályázatát, valamint az abban foglalt adatokat, információkat a pályázati eljárás döntéshozói megismerjék.
Ecser Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Ötven év
hűségben és
boldogságban

Blága Lőrinc és felesége,
Vinklárik Erzsébet 50. évfordulójukat ünnepelték.
Csodálatos ajándéka az
életnek, hogy a sokféle
megpróbáltatásaiban, jóban,
rosszban, hűségben együtt
tudtak maradni. Hűek maradtak esküjükhöz. „Akit
párodul melléd rendelt az
ég,
Becsüld meg, szorítsd
kezét, És ha minden álmod
valósággá válik, Akkor se
feledd el,
Légy hű mindhalálig”
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Kóspál doktor karácsonya
Jubileumot ül karácsonykor Kóspál Lajos, Ecser egyik háziorvosa. December 26-án lesz éppen harminc éve, hogy
megkezdte munkáját a Szerelem patak partján.
Annak idején öt pályázó közül őt választották ki befutónak. A Petőfi utcában, albérletben indult az akkor 33 éves
fiatal orvos ecseri pályafutása. Némi „szocialista összeköttetéssel” hamarosan azt is el lehetett érni, hogy a korábban
beígért szolgálati lakásból valóság legyen. Így született
meg a Gagarin utcai egészségügyi „bázis”, amelynek földszintjén működött a körzeti orvos, s még egy fogorvosi
rendelő is elfért mellette.
Érdekes út vezetett a szerbiai – egyébként színmagyar,
Tisza-parti – Adán született fiatalember ecseri letelepedéséig.
Ugyancsak Adán született egyébként az ismert emberek
közül Szarvas Gábor, a magyar nyelvművelés megteremtője vagy éppen Rákosi Mátyás, akire – érthető okokból
– kevésbé büszkék arrafelé. S oda járt iskolába MoholyNagy László, a konstruktivista festészet világhírű képviselője.
Hogyan lett orvos az előbb cselédlányként, majd szakácsként dolgozó öreganyjának és kocsisként kenyeret
kereső öregapjának unokája, miközben apja tanító, anyja
tisztviselő volt? Öreganyja népes családjából – kilencen
voltak testvérek – számos jeles orvos lett, így Kóspál Lajos
számára sem volt igazán kérdés, milyen pályát válasszon.
Az egyetemet 1975-ben Szegeden végezte el, ott ismerkedett meg a leendő – felvidéki gyökerű – óvónő nejével,
majd hat évig Adán dolgozott orvosként.
1981-ben az időközben megszületett két lánya iskoláztatása miatt kellett dönteniük arról, hol éljen tovább a család.
Felvidéken? Délvidéken? Se itt, se ott. A gyerekek jövője
szempontjából Magyarország mellett döntöttek. Akkoriban jelent meg Ecseren a pályázat a körzeti orvosi állásra,
ami végül, ugye, sikerrel zárult Kóspál doktor számára.
Mindig is háziorvosnak készült. A szakvizsgáját is
háziorvoslásból tette le, aminek része a gyermekgyógyászat is. Nem szerette soha a főnököket, nem kedveli, ha
megmondják neki, mit csináljon.
Foglalkozásánál fogva az elmúlt harminc év alatt megismerte az ecserieket. Szinte nincs olyan ház, ahol ne járt
volna. E szoros kapcsolat a gyógyító, megelőző munka
minőségére is jótékonyan hat, hiszen ismerve a felmenőket, pontosabban lehet diagnosztizálni a leszármazók különböző hajlamait, esetleges betegségeit.
Kóspál doktor 63 éves, néhány év óta már nyugdíj mellett praktizál. Igazából szívesen eladná a praxist, a fenntartása egyre nehezebb, de nincs rá vevő. A rendelő az önkormányzaté volt, 2005-ben vette meg. Egy évig még fizetett
bérleti díjat a tb. azért, hogy az orvos a saját tulajdonát

é é ü szolgálatába
l ál táb állít
tá ez a fforrás
á iis
az egészségügy
állítsa. A
Aztán
megszűnt, s a praxis finanszírozása öt év óta semmit sem
emelkedett. Most ugyanúgy adózik, mint minden más vállalkozás, s még a berendezési tárgyakat is rendelkezésre
kell bocsátania. Dolgoznia muszáj, hiszen a 75 ezer forintos nyugdíját ki kell egészítenie. Mint mondja, addig
dolgozik, amíg a praxist el nem tudja adni.
Időközben a Gagarin utcából átköltözött a Kálvária utcába. Adán is a község szélén éltek, itt is vonzódott a falu
végére. 310 négyszögöles telkét akkor még a kukoricásban
vásárolta. Ott építkezett.
Fallal vette körbe a telkét, amit nem mindenki szívlel
Ecseren, de neki így esett jól. Oda vonul vissza, ha pihenni vágyik. Ott főz jókat, igaz, kissé fűszeresen, onnan indulnak kirándulni, vagy a fapados repülőjáratokra jegyet
váltva világot járni. S ott ül le több ezer kötetes könyvtára szegletében olvasni, vagy gyönyörködni Amerigo Tot,
Szász Endre, Barcsay Jenő alkotásait is magában foglaló
gazdag képzőművészeti gyűjteményében.
Kóspál doktor önmagát morgós embernek tartja. Mindig
akad valami, amin változtatni akarna. Munkája minőségét
azonban mindenki elismeri. Ecseren, és a falu határain kívül is.
Harminc éves munkával ennél jobb bizonyítványt senki
nem kívánhatna magának.
Ez az ecseriek karácsonyi ajándéka dr. Kóspál Lajosnak.
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Oktatás-nevelés

Nemzetek Napja
Az idén is megtartottuk a hagyománynak számító Nemzetek
Napja rendezvényünket a Laky
Ilonka Általános Iskolában.
Ezeken a délelőttökön a tanulók
az uniós országokkal ismerkedhetnek meg.
„Terítékre” került már Görögország, Franciaország, Spanyolország, Magyarország, Szlovákia, Anglia és Olaszország is.
2011. november 23-án a „sógorok” tájait barangolhatták be
virtuálisan a tanulók. Megismerkedhettek
az osztrákok zenei géniuszával, Mozarttal
és a modernebbek közül Falcoval. Képet
kaphattak a nők és férfiak titkairól a Habsburg-házban. Kipróbálhatták a kézügyességüket a havasi gyopár készítése közben.
Kísérletezhettek az osztrák fizikusok „utódaként”, és a nap fénypontjaként megkóstolhattak egy jellegzetes osztrák ételt, a
rizses húspogácsát.

Ebben a tanévben csatlakoztak a projekt-naphoz az alsósok is. Ők Sisi képét
rakták össze, osztrák zászlót színeztek,
virslit főztek.
Jó hangulatú délelőtt volt ez, ahol nagyon sok hasznos információval lettek
gazdagabbak a gyerekek.
Köszönet ezért minden kollégának,
akik idejüket és energiájukat nem kímélve
sikerre vitték ezt a napot.
Kiss Katalin

Cserfa

A Karácsony
maga az érzés
A karácsonyi időszak kezdete furcsa kis
érzelemkapukat nyit meg az emberekben,
szerte a világon. Nincs ez máshogy az
ecseri kettes óvodában sem. Az adventi
időszak kezdete a gyermekek számára
az év talán legizgalmasabb része. A karácsony már hetekkel az ünnep előtt érezteti
közeledtét.
Ahogyan az áruházakat is feldíszítik,
úgy kerül sor november végétől az óvodai
csoportokban a téli ünnepkörhöz kötődő
szokások és hagyományok felelevenítésére. Ez a több hetes folyamat, már a kiscsoporttól kezdődően lehetőséget biztosít
a pedagógusoknak, hogy az év egyik leg-

Madáretetés – tanulságokkal

A hideg időjárás nemcsak számunkra kellemetlen, a madaraknak is sok nehézséget
okoz. Az egyes számú óvodában ezért madáretetőt állítottunk fel, melyet a szülők vásároltak meg. Így már ősz végén elkezdődhetett a madarak etetése. Ezáltal a gyermekek
megismerhetik a télen is itt tartózkodó madarakat, valamint elsajátíthatják a felelősségteljes gondoskodás jelentőségét. Próbáltunk a gyermekek számára minél színesebb

tevékenységeket biztosítani, melyek a hónaphoz kötődő hagyományokat idézték fel.
Fontos, hogy a gyerekek megismerkedjenek a régi magyar szokásokkal. Ilyen volt a
Márton nap, amikor mind a két csoport felelevenítette az e naphoz kötődő szokásokat.
Népi gyermekjátékokat játszottunk, mondókáztunk, énekeltünk, libákat készítettünk
só-liszt gyurmából és papírból. A hónap utolsó hetei már az adventi készülődés jegyében teltek el. Koszorút, adventi naptárt készítettünk, feldíszítettük a csoportokat, az
öltözőket, és mézes kalácsot sütöttünk a gyermekekkel.
Minden gyermek számára felejthetetlen élmény volt a személyes találkozás a Mikulással. Örömmel nézegették ajándékaikat, és ígéretet tettek, hogy ezentúl, mindig jól
fognak viselkedni.
Petneházi Tamásné, óvodavezető

szebb családi ünnepének ráhangolódását
segítsék. Az ünnepvárás csendes izgalmát, a várakozásteljes készülődés hangulatát próbáljuk megteremteni a gyerekek
számára. Mindezt természetesen szorosan
a szülőkkel, családokkal együttműködve.
Ezt másképpen nem is lehetne.
Advent kezdetétől ennek jegyében telnek a napjaink. Karácsonyi hangulatú
zenei aláfestés mellett barkácsolunk, dekorálunk, ünnepivé varázsoljuk a környezetünket. Mindennap egy kicsit hozzáadva, hogy az időszak végére teljesedjen ki
a folyamat. A meghitt hangulatú beszélgetések, a közös ajándékkészítés, a karácsonyi tea- és játékdélután a szülőkkel,
mind abban nyújtanak támogatást, hogy
az ünnepre készülés ne csupán a külsőségekben nyilvánuljon meg, hanem egy érzelmi, lelki ráhangolódást is jelentsen. Mi
ebben tudunk segíteni a gyermekeknek,
s családjaiknak, hogy ezzel a varázslatos
várakozással, készülődéssel fokozzuk az
otthoni ünneplés hangulatát. Nem elcsépelve az ünnep és a szeretet jelentőségét,
hiszen ahogy Mahatma Gandhi mondta: A
Karácsony nemcsak ünnep, hanem maga
az érzés.
Durayné Környei Emese
óvodapedagógus
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Karácsonyi történet
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer Isten. Nagy boldogságban élt önmagában:
a Fiúval és a Lélekkel együtt; ők hárman
voltak az Isten. Aztán egy szép napon azt
vette észre, hogy noha boldog, de a boldogságából mintha hiányozna valami.
Törte is a fejét, meg a szívét, hogy rájöjjön, mi is hiányozhat az ő boldogságából, míg végre-valahára megkönyörült rajta a szíve, s megsúgta
neki a titkot: szeretni szeretnél, ez
hiányzik a boldogságodból, hogy
Te, a Szeretet szerethess! Jaj, nagyon megörült Isten, hogy súgott
a szíve, és azon nyomban el is
határozta, hogy hallgat rá. Eldöntötte magában, hogy megteremti
az embert, akit majd nagyon fog
szeretni; és hát persze az ember is
majd őt – gondolta, remélte Isten,
– az ember is majd engem, nagyon
fog szeretni. De nem teremthetem
meg még az embert – döbbent rá
– hiszen itt minden még puszta és kietlen.
Ezért Isten virágillatból, madárénekből, a Napmosolyából, és melege öleléséből szőtt gyönyörűséges és titokzatos
világmindenséget teremtett, hogy ezzel
az ajándékkal várja majdani barátját,
az embert. Mikor minden gyönyörűség
megteremtésével végzett, elcsendesedett
a szívében. Az emberre, a barátjára gondolt, akit majd végtelenül szeretni fog: s
az Isten szívében megfogant ember ekkor
megszületett.
Örvendezve, nagyon boldogan élt Isten
és az ember a nagy Kertben: nagyokat kacagtak, szépeket álmodtak, jókat beszélgettek… míglen megunta az ember a nagy
boldogságot; megunta, hogy szeretik;
s ő is megunt szeretni… és egyszer csak
világgá ment. Ment, mendegélt az ember… vitte a feje, s keményedett a szíve…
de csak ment és ment… míg észre nem
vette, hogy: régen eltűnt a Kert, minden
egyre kopárabb, folyvást nő a sötétség és
rémisztőbb a hideg. Lelassultak a léptei,
míg mozdulni se tudott már. Valami mindeddig ismeretlen érzés járta át: a félelem
és a magány… s egyszer csak nedves, forró cseppek hullottak a kezére: élete első
könnyei.

Kiadó helyiségek
Kiadó üzlethelyiségek Maglód központjában: 28 m2 és 10 m2 - irodának, üzletnek! Érdeklődni: 06-30-460-8879

mindent megteszek – ígérem, még az életem árán is, – hogy újra boldognak lássalak… amikor majd megölelitek egymást
De nem csak az ő könnyei voltak azok. örökre bennem.
Akkor Isten hosszan és csendben megIsten se tudta mindeddig, hogy vannak
könnyei. De nehogy azt higgyétek, hogy ölelte a Fiát: a Mindenét, az Egyetlenét…
Isten magát siratta! Persze, hogy fájt neki majd megcsókolgatta kezén a majdani
a csalódás, hiszen mindent, de mindent az szögek helyét. A Lélek eközben át- meg
embernek készített ajándékba. Örvendett, átjárta az Atyát és a Fiút: vigasztalta, mehogy mindenét adhatja, amiből a legfőbb: lengette őket ígérve, hogy forródrótként
tartja köztük a szeretet-kapcsolatot.
És mindezek után, amikor
az idő betelt… megnyílt az
ég, Isten szíve… és karácsony
éjszakáján egy betlehemi kis
istállóban Mária megszülte
elsőszülött fiát, bepólyálta, és
a jászolba fektette. Eközben
kint a mezőn Isten küldöttei,
az angyalok énekeltek a megriadt pásztoroknak: Ne féljetek! Örömet hirdetek! Megtartó született ma néktek: az Úr
Krisztus!
Bálint Klára
2011 karácsonyán nekünk is
önmaga, ő-maga, a szeretete, a Szere- éneklik az angyalok, hogy milyen nagyontet. Isten mégse magát siratta, hanem az nagyon szeret minket Isten: az Atya, és a
embert. Mint, ahogy az édesanya se ma- hozzánk/értünk nagy utat vállaló Fiú: a
gát siratja, amikor rádöbben, hogy a ki- Megtartó. Kérjük, járja át, melegítse szícsi gyermeke a sötét erdőbe tévedt. Még vünket a Szentlélek, hogy a keresésünkre
csak azt se kérdi, hogy kinek a hibájából. indult Jézus Krisztus ránk találhasson a
Egyetlen egy érzés járja át: a gyermeke Szeretettel, s mi is megtalálhassuk Őt a
félelme, fájdalma, kiszolgáltatottsága. Ó, szívünkkel.
Bálint Klára
Szegénykém, bárcsak ott lehetnék veled:
református lelkipásztor
védenélek, ölelnélek, csókolnálak; nem
mentálhigiénés szakember
kellene tovább félned, mert veled vagyok!
Ó, Istenem, hadd találjam meg a Gyermekem, hogy újra ölelhessük egymást!
Az ember, amikor megtapasztalta a félelmet és a magányt, döbbent rá létére.
Mint tátongó mélység, égett benne az A Hungarocontrol Magyar Légiforgalmi
Isten-űr, az Isten-hiány. Szeretett volna Szolgálat Zrt. pályázatot hirdetett több
visszamenni a Kertbe, Isten ölelésébe, de területre. Ecser a környezetvédelmi ténem találta vissza az utat, végképp elve- makörben, a faluközpontok szépítésére,
szett. És ekkor így kiáltott fel Isten fájdal- virágosítására adta be dokumentációját. A
mában, kiszolgáltatottságában: „Ó, Iste- pályázatot várhatóan még idén, december
nem, hadd találjam meg a Gyermekem, 23-án bírálják el.
hogy újra ölelhessük egymást!”.
Amikor látta a Fiú Apja mérhetetlen
szenvedését, így szólt hozzá: Édesapám,
tudod jól, Te innen nem mehetsz el! De
Köszönetet mondunk
én igen. És én el is megyek megkeresni az
mindazoknak, akik
embert. Ígérem, addig keresem, míg meg
Molnár Mihályt
nem találom; ha kell, tűvé teszem érte az
egész világot; ha kell, megmozdítok érte
utolsó útjára elkísérték,
minden követ. És ha megtalálom, elmonsírjára koszorút,
dom neki, hogy mennyire nagyon, milyen
virágot helyeztek.
mérhetetlenül nagyon szereted őt… még
A gyászoló család
mindig… mindennek ellenére. Édesapám,

Pályázat faluszépítésre

Köszönetnyilvánítás
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Tanulás élethosszig

A maglódi művelődési házban tartották a project zárórendezvényét. Felvételünkön az ecseriek egy csoportja. Pokornyi Róbertné pénzügyi csoportvezető, Dévényi Gáborné művelődési ház vezető és Gál Zsolt polgármester beszélget.
A felnőttképzési kapacitás bővítésére
Vecsés, Maglód és Ecser szervezett tanfolyamokat a monori térségben. Erre a
célra a maglódi Magház által vezetett
konzorcium 60,3 millió forintot nyert.
Ebből Ecseren angol nyelvi és házi gyermekgondozói tanfolyamot szerveztek,
Maglódon és Vecsésen számítástechni-

Tizenegy ösztöndíjas
Ecser Községi Önkormányzat Oktatási és
Szociális Bizottságának 2011. november
14-i döntése alapján a Bursa Hungarica
felsőoktatási ösztöndíjpályázaton tizenegyen részesülnek támogatásban. Tíz
hónapon keresztül nyolcan 5000, hárman
2000 forintos támogatást kapnak.

Cserfa

Mozaik

kai, ügyfél tájékoztató és áruterítői, bolt
eladói képzést indítottak. A most zárult
project után öt éves fenntartási időszak
következik.

Közérdekű
hívószámok
Mentők-Központi
Orvosi Ügyelet
104
Patika
702-388
Háziorvosi rendelő
(Dr. Kóspál Lajos)
335-969
Háziorvosi rendelő
(Dr. Varga Ágnes)
335-168
Fogorvosi rendelő
(Dr. Verasztó Mihály)
336-067
Védőnői szolgálat
335-968
Gyömrő és Térsége
Víziközmű Kft
330-082
Polgármesteri Hivatal
335-161
Közterület felügyelő
06/30/606-1738
Posta
335-179
Maglódi Rendőrőrs
325-107
Eurovill
06/40-980-030
(elektromos hibabejelentés)
fax: 29/530-101

Takarékszövetkezeti közlemény
A Dél-Pest Megyei Takarékszövetkezet, a Monor és Vidéke Takarékszövetkezet, valamint a Pécel és
Vidéke Takarékszövetkezet ezúton
értesítik Tisztelt Ügyfeleiket, hogy
2012. január 1-jétől – egyesülve
– Pátria Takarék néven folytatják
működésüket. Az egyesülés biztonságos technikai lebonyolítása
céljából az egyesült Pátria Taka-

rék - 2012. január 2-án (hétfőn)
könyvelésre és pénztári szolgálatra
kiterjedő, - 2012. január 3-án (kedden) pénztári szolgálatra kiterjedő
Bankszünnapot tart. A bankszünnapokon az ügyfélfogadás szünetel. 2012. január 4-étől (szerdától)
megváltozott nyitvatartási rendben
várjuk Tisztelt Ügyfeleinket!
Takarékszövetkezet

A Rábai Miklós Művelődési Ház rendezvényei
2011. december 31. szombat 21 órától
Nosztalgia szilveszter a GESAROL együttessel
Belépő elővételben 6500 Ft (december 23-ig)
December 27-től 7500 Ft, amely magában foglal érkezéskor egy fogadóitalt, egy pár virslit,
éjfélkor egy pohár pezsgőt.
Asztalfoglalás és jegyvásárlás:
Rábai Miklós Művelődési Ház 06/29/335-346
vagy 06/20/467-5938
Pótz Nagy Ágoston (Gesarol együttes)
06/20/924-4893
2012. január 6. péntek 15-17 óráig
Kreatív kuckó
Dekupázs technika
2012. január 11. szerda 10 óra
Mesesarok

Görömbő Kompánia: Újévi mese az álmos
molnárlegényről
A Görömbő Kompánia meséi rendhagyó mesék, észrevétlenül egy kis táncházzá alakulnak.
2012. január 14. szombat 6.30-tól 15 óráig
Böllérfesztivál a Tájház udvarán
2012. január 16. hétfő 14-16 óráig
Véradás a Magyar Vöröskereszt Pest megyei
szervezetének rendezésében
Megérkezett Ecserre a ZUMBA fitness!
Vérpezsdítő latin ritmusok, fergeteges buli,
felszabadult tánc. Zsírégetés, izomfejlesztés,
szálkásítás.
Foglalkozások minden szerdán 18-19 óráig a
Művelődési Házban.
A foglalkozást vezeti Dodan-Takács Viktória.

A rendezvényekről további részletes információ a művelődési házban kapható.
Rábai Miklós Művelődési és Közösségi Ház
2233. Ecser, Bajcsy-Zsilinszky utca 3.
Telefon: 06(29)335-346
www.ecsermuvhaz.hu
Rábai Miklós Művelődési és Közösségi Ház
2233. Ecser, Bajcsy-Zsilinszky utca 3.
Telefon: 06(29)335-346
www.ecsermuvhaz.hu

A Cserfa következő száma január 20-án jelenik meg. A lapzárta
időpontja: január 10.

Cserfa

Ferihegy és
a közlekedés
Közlekedési témájú tanácskozást szervezett a Budapest Airport december 6-án,
amelyen a falut Barta Zoltán jegyző
képviselte. Ott voltak továbbá a fővárosi
XVIII., a XVII. kerület, Vecsés, Üllő képviselői. Második alkalommal gyűltek öszsze a repülőtér környéki települések, hogy
közös gondolkodás keretében határozzák
meg a légikikötő közösségi közlekedési
helyzetének javítása érdekében teendő
feladatokat. Az évi nyolcmillió utas számára úgy igyekeznek jobb szállítási kínálatot biztosítani, hogy a Budapest Airport
megbízta a Főmtervet, végezzen vizsgálatot a szükséges változtatások szakmai
megalapozására. A tervező cég javaslatai
mellé társulnak majd a környező települések észrevételei, javaslatai.

Értékelés

A Zöldkoszorú Hagyományőrző Kör a Rábai Miklós Művelődési Házban tartotta meg éves közgyűlését.
A tanácskozásra december 3-án került sor.

Sport
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Tenger nagy ecseri siker
az Atlanti-óceánon

A sikeres hajó, a One Dream, magyarul: Egy Álom és a személyzet tagjainak egy
csoportja versenyzés közben. Az eredmény valóban álomszerű.
Az ecseri illetőségű Nagy Zoltán is tagja annak a négytagú legénységnek, amely
Bossányi Zsolt irányításával példátlan sikert
ért el az ARC Atlanti-óceánt átszelő vitorlásversenyen.
A december 7-én a Kis- Antillákon lévő St.

Lucia szigetén véget ért verseny 270 hajóból
álló mezőnye november 20-án rajtolt a kanári szigeteki Las Palmasból. A magyar hajtó a
katamaránok és trimaránok kategóriájában –
vitorlázás-történelmet írva – a második helyet
szerezte meg.

