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Cserfa2 Közügyek

Testületi ülés – december 14.Testületi ülés – december 14.

Az ecseri képviselő testület az óesztendő 
utolsó hónapjának derekán, december 14-
én, teljes létszámban ülésezett.

Első napirendi pontjában hozzájárult 
ahhoz, hogy a Rábai Miklós Művelődési 
Ház 2011-ben keletkezett ötszázezer fo-
rintos bevételi kötelezettségén felüli több-
letbevételét meghatározott célra használja 
föl. Vásárolhatnak színes lézernyomtatót, 
csoportkábeleket, illetve mikroportot a 
színpad, illetve a hangosítás jobb mű-
ködtetéséhez, két udvari melegítő be-
rendezést, pingpongasztalt, nagyméretű 
létrát. Hozzájárulásukat adták továbbá, 
hogy Dévényi Gáborné igazgató OKJ-s 
segéd-könyvtárosi tanfolyamot végez-
zen el. Döntöttek továbbá arról, hogy az 
intézményben dolgozó Kamarás Zoltánt 
továbbra is foglalkoztassák.  

A képviselő testület a temetési segély 
összegét változatlanul tizenkilenc ezer fo-
rintban határozta meg.

A képviselők módosították az önkor-
mányzati lakások és nem lakáscélú helyi-
ségek bérbeadásának és elidegenítésének 
feltételeiről szóló rendeletet. E szerint a 
komfortos szociális bérlakások bérleti 
díja a jövőben négyzetméterenként 140, 
a komfort nélkülieké 113 forint lesz. Ez 
5%-os emelkedést jelent.

Döntöttek a képviselők a pénzbeli és 
természetbeli ellátásokról szóló önkor-
mányzati rendelet változtatásáról is. Itt az 
áfa emelkedését is fi gyelembe kellett ven-
ni. Ennek értelmében januártól az óvodai 
étkezés díja adagonként 460 forint. A nap-
közis étkezésért 510, a gyermek ebédért 

410, az alkalmazotti ebédért 590-ra emel-
kedik, ami 6%-os emelkedés. A vendég 
ebédért fi zetendő összeg nem változott, 
maradt 740 forint.

A képviselők döntöttek arról, hogy a 
köznevelési program véglegesítése után 
a testület márciusi ülésére készüljön kon-
cepció az önkormányzati konyha, a közét-
keztetés jelenlegi helyzetének átalakítási 
lehetőségeiről.

A képviselő-testület decemberi ülésén 
megalkotta a telekadó bevezetéséről szó-
ló rendeletét. A vitában elhangzott, hogy 
a bevételi források szűkülése miatt az 
önkormányzatok rákényszerülnek, hogy 
helyi adót vezessenek be.  Ecseren a te-
lekadó bevezetése a célszerű, tekintettel 
arra, hogy adóztatható építmények nin-
csenek. A lakóingatlan telke mentes az 
adó alól. A telekadó vagyoni típusú adó. 
Kivetése azokat terheli, akik vagyonnal 
rendelkeznek.  Az egyes körzetben tíz, a 
kettes körzetben negyven, a hármas kör-
zetben nyolcvan forint az adó négyzetmé-
terenkénti értéke. Az egyes körzetbe tar-
toznak a külterületek, illetve a zártkertek, 
a kettesbe a falu lakott részei. A hármasba 
pedig minden más, ami az előző kettőből 
kimaradt. A rendeletalkotók a jogszabá-
lyon alapuló mentesség megadásával ösz-
tönözni szeretnék a telek-tulajdonosokat, 
hogy az építési engedély megadásától 
számított két éven belül kezdjenek hozzá 
az építkezéshez. Az előterjesztést a gré-
mium tagjai négy igen, két tartózkodás és 
egy ellenszavazat mellett fogadták el. 

A képviselő-testület határozott az ivó-

víz- és csatornadíjak emeléséről is. A vi-
tában szóba került a nagymértékű ecseri 
vízveszteség okozta többletkiadás visz-
szaszorításának nyomatékos igénye is. 
A testület bízik abban, hogy a vesztesé-
gek visszaszorítására tett önkormányzati 
intézkedések meghozzák a kívánt ered-
ményt. Ez esetben akár csökkenteni is 
lehet a megemelt víz- és csatornadíjon. 
Ha viszont nem sikerül föltárni jelentős 
veszteségforrásokat, s a díjemelés is el-
marad, akkor a veszteségeket a falunak 
kell állnia az emelés nélküli díjbevé-
telekből, ami veszélyeztetné a községi 
költségvetés egyensúlyát. A képviselők 
– ellenszavazat nélkül – úgy döntöttek, 
hogy a szolgáltató 15%-os javaslata, és 
az eredeti előterjesztés hat százalékos 
mértékénél alacsonyabb, de a javaslat-
ként szintén elhangzott nulla százalékos 
emelési szintnél magasabb mértékben: 
2011. december 30-i hatállyal 4,2 száza-
lékkal emeli az ivóvíz-és csatornadíjat, 
összhangban a kormányzati javaslattal.  
A döntés értelmében a lakosság által fi -
zetendő vízdíj köbméterenként 373 forint 
plusz áfa, a gazdálkodó szervezeteknek 
531 forint plusz áfa. A csatornáért a la-
kosság 507, a gazdálkodó szervezetek 
572 forint plusz áfa díjat fi zetnek köbmé-
terenként.

A képviselők ellenszavazat nélkül tá-
mogatták az I-es számú óvoda bővítésére 
készült előzetes tervrajzot azzal, hogy a 
megvalósítás során az elkülönítő helyiség 
és a konyha helyet cserél.       

(Folytatás a 6. oldalon)

01.indd   2 2012.01.11.   9:44:31



Cserfa 3Energiatakarékosság

Aki ismeri a vidéken élő és gazdálkodó 
ember életét, az azt is tudja, hogy a gaz-
daember nem januárban kezdi el tervez-
getni az évét. Azt már legkésőbb nyáron 
megkezdte. Mi nem is azt az 50 gazdát 
keressük, akinek még nincs elképzelése 
arról, miből fog megélni idén a családjá-
val. Olyan gazdákat keresünk, akik most 
januárban már tudnak foglalkozni az el-
következő 10-20 évükkel, és már ma tud-
nak és akarnak is tenni annak érdekében, 
hogy biztonságosabb helyzetbe hozhas-
sák családjukat. 

Erre azt szokták mondani, hogy 2-3 
évre sem lehet a mezőgazdaságban biz-
tonsággal tervezni, nem 10-20 évre előre. 
Ez általában igaz lehet, de ebben a konk-
rét esetben, amiről most írok, nem igaz! 

Olyan projekt szervezése kezdődött 
2012. január 1-én, amelyben, ha valaki 
részt kíván venni, bizony 10-20 évre szóló 
gazdasági döntést kell hoznia! A keretes 
cikkben olvasható az induló vállalkozás 
vázlata! Én sok évet dolgoztam a telepü-
lés falugazdászaként. Szinte minden gaz-
daembert ismerek és ismernek engem is. 
Mint falugazdász találkoztam a Piacfej-
lesztési Alapítvánnyal és annak kuratóriu-
mi elnökével, dr. Zacsek Gyulával. 

Több, mint 15 éve végeznek Péteriben 
mezőgazdasági kutató munkákat, techno-
lógiai kísérleteket. Mindig olyan szakmai 
kérdésekkel foglalkoztak, amelynek ered-
ményét nem egyének élvezték kizáróla-
gos joggal, hanem éppen ellenkezőleg! 

A közösség érdeke vezette ezt a csapatot 
minden esetben. Talán sokan emlékeznek 
arra, amikor Zacsek Gyula 1989-ben el-
indította Budapesten az első MDF piaco-
kat. Ecserről is jártak oda egyes gazdák, 
vagy még 
most is jár-
nak! Most 
az alapít-
vány elin-
dított egy 
olyan vál-
lalkozást, 
a m e l y e t 
példaként 
kíván min-
den vidéki 
településen 
élő számá-
ra követen-
dő útként 
bemutatni, 
felmutatni. Célja az, hogy aki úgy dönt, 
függetleníteni kívánja magát a téli fűtési 
energia árától és piaci bizonytalanságától, 
az megteremtheti családja számára a ki-
számítható, biztos és olcsó fűtési energi-
át! Ez a rövid levelem azt a célt szolgálja, 
hogy minden érdeklődőnek ráirányítsam 
a fi gyelmét egy párját ritkító kezdemé-
nyezésre és most induló vállalkozásra, 
amelynek részesévé válik az az 50 gazda, 
aki a bemutató előadások után dönt a csat-
lakozásról. Első lépésként a megadott ke-
retes cikkben (és itt alul) található e-mail 

címen a feltett kérdések megválaszolá-
sával kell jelentkezni. Jelentkezés után 
mindenki megkapja azokat az anyago-
kat, ismereteket, amelyek alapján el tudja 
dönteni, hogy érdekli-e a lehetőség vagy 
nem. A szervezők külön kiemelték, hogy 
csak e-mailen keresztüli megkereséseket 
fogadnak el, ami azt jelenti, hogy sem 
személyesen, sem telefonon, sem levél-
ben küldött jelentkezésre nem válaszol-
nak. Az írásbeli anyagok áttanulmányo-
zása mellett közös előadások tartására is 
sor kerül majd. Mint falugazdász tudom, 
hogy ha valaminek eljött az ideje és nem 
cselekszünk, pótolni nehéz vagy lehetet-
len a mezőgazdaságban, legjobb esetben 
várnunk kell egy évet. 

Ez a lehetőség is határidőket tartalmaz, 
hiszen mezőgazdasági beruházásról van 
szó. Aki elkésik, lemarad, aki lemarad, ki-
marad. Ezért azt javaslom, mint aki ismeri 
a vállalkozás lényegét, hogy a megadott 
határidőket mindenki tartsa be a saját ér-
dekében. Érdemes időt szentelni a téma 
megismerésére, és csak azután dönteni 
arról, hogy részese kíván-e lenni ennek az 
induló lehetőségnek valaki! A január épp 
olyan hónap, amikor a legtöbb idővel ren-
delkezünk arra, hogy új termelési célokat, 
lehetőségeket ismerhessünk meg. Elekt-
ronikus levélcím: pfalap@gmail.com.

 
Szita András,

volt falugazdász,
mezőgazdasági szaktanácsadó

Ötven gazda kerestetik!

Biztosíthatja magának a fűtési energiát saját forrásból! „Függet-
lenítsd magad a fűtési energiaáraktól!” A Piacfejlesztési Alapít-
vány támogatásával fűtési energiabiztosítási program indul. Cél-
ja, hogy a gáz világpiaci helyzetétől és az elkövetkező években 
várható jelentős áremelésektől a programban résztvevők függet-
leníthessék magukat. A program elsősorban egyedi fűtésű lakás-
tulajdonosoknak és mezőgazdasági termelőknek szól. A prog-
ram a lakossági igénytől függő gazdasági egységek indításával 
és létrehozásával valósul meg. 

Az első induló projekt jellemzői: 
*1000 tonna feldolgozási kapacitású pellet és brikett üzem lét-

rehozása. 
*50 hektár kínai energianád telepítése. 
*A projekt szervezése indul 2012. január 1-én
*az üzem termelése indul 2015. január 1-én. 
A projekt előnyei: 100 %-ig magántőkéből létesül, 100 %-ig 

magántulajdonba kerül, 100 %-ig adósságmentesen indul, 100 
%-ig biztosított az alapanyag szükséglete, 100 %-ig biztosított 

az előállított termék értékesítése, 100 %-ig biztosított az indulás 
évétől a nyereségessége. 

Az induló projekthez csatlakozás lehetősége: 1. Jelentkezhet, 
aki legalább fél hektárnyi vagy annál nagyobb olyan földterület-
tel rendelkezik, amelyen a nád telepítése megtörténhet. A föld-
használat és a telepítés költségeit, körülményeit jelentkezés ese-
tén megismerheti. 2. Jelentkezhet, aki tőkebefektetésnek tekinti 
a projektet és rendelkezik 540,- vagy 2080,- euró induló tőkével, 
amit a csatlakozáshoz szükséges szerződések és nyilatkozatok 
aláírását követően befi zet. Minden egyéb információt jelentke-
zés után kaphat meg mindenki. Jelentkezni lehet: 2012. január 
22-ig e-mail-ben a pfalap@gmail.com címen az alábbi adatok 
megadásával: név, lakcím (irányító számmal), telefonszám, és a 
csatlakozás jellegének megadásával: földterülettel vennék részt, 
tőkebefektetőként vennék részt, földterülettel és tőkével vennék 
részt. 

Budapest, 2012. január  1. 
A Piacfejlesztési Alapítvány Kuratóriuma

Piacfejlesztési alapítvány 1201 Budapest, 
Hatvani u. 25.
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Cserfa4 Köszöntő

Kedves Ecseriek!

Akadálymentes rendelőAkadálymentes rendelő

Az önkormányzat Zrínyi utcai orvosi rendelőjénél az évekkel korábban elkészült rámpa után legutóbb a vezetősávok és a 
hallássérülteket segítő berendezések készültek el. Átalakították a lépcsőt is, ami így könnyebben járható.    

Legelőször is 
szeretnék min-
denkinek na-
gyon boldog és 
eredményekben 
gazdag új évet 
kívánni.

Szeretném, ha 
ebben az évben 
is tudnánk kö-
zösen gondol-
kodni, és együtt 

dolgozni a falu érdekében.
Az új év az önkormányzatnak és szemé-

lyesen nekem is új kihívásokat tartogat. 
Sok tennivaló áll előttünk, ráadásul úgy 
néz ki, hogy a feladatokhoz szükséges 
anyagi forrást is nekünk kell előterem-
teni. Ez sajnos olyan döntésekkel is jár, 
amiket nem szívesen tesz meg az ember. 

Ilyen döntés volt, hogy 2012 évtől kezdő-
dően be kell vezessük településünkön a 
telekadót. A kormányzat arra ösztönzi az 
önkormányzatokat, hogy saját lábon áll-
janak. Ecseren eddig csak egy helyi adó, 
az iparűzési adó volt bevezetve. Hosszas 
rágódás után arra az elhatározásra jutot-
tunk, hogy a lehetséges adó típusok közül 
a telekadó az, ami a lakosokat a legke-
vésbé terheli. Ez egy vagyoni típusú adó, 
és amelynek fi zetése alól mentesítettük 
azokat a magánszemélyeket, akik telkén 
lakóépület van. Felhívom mindenki fi -
gyelmét arra, hogy a bevallási kötelezett-
ségnek minden telektulajdonosnak eleget 
kell tennie, függetlenül attól, hogy fi zetési 
kötelezettsége keletkezik, vagy sem.

Ebben az évben szeretnénk, ha a telepü-
lésközpont tervezett rekonstrukciója befe-
jeződne. Az I. számú óvoda felújítását is 

folytatjuk, vagy apránként önerőből, vagy 
esetleg bővítéssel egybekötve, ha sikerül 
nyernünk az erre beadott pályázaton.  A 
csapadékvíz elvezetési problémák megol-
dásában is lépéseket kell tenni. Az irreá-
lisan magas ivóvíz-veszteség okainak fel-
tárása érdekében az év elején szerződést 
kötünk a Fővárosi Vízművekkel, amely 
modern eszközökkel átvizsgálja a háló-
zatot, és reményeink szerint feltárja az 
okokat. Az ezzel járó esetleges kellemet-
lenségek elviseléséhez türelmet kérünk. A 
hivatalhoz érkezett kéréseket fi gyelembe 
véve keressük a megoldást a zöldhulladék 
elszállításának ügyében is. 

Bízom benne, hogy ebben az évben is 
sikerül a kitűzött feladatokat, elképzelése-
ket véghezvinni.                        

                                                Gál Zsolt
polgármester

A polgármesteri hivatalnak tudomása van 
róla, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
levelet küldött azon embereknek, akik az 
Ecseri Nebulók Szervezetének (ENESZ) 
ajánlották fel a személyi jövedelemadó-
juk 1 %-át. Adminisztrációs hiba történt, 
ami egyeztetésre került az adóhivatallal 
és – ígéretük szerint – a felajánlott összeg 
pótlólag eljut az egyesület számlájára. 

Jövőre is tisztelettel várják a felajánlá-
sokat. Az ENESZ adószáma: 18675050-
1-13

Tájékoztatás a Pest Megyei Kormányhi-
vatal Igazságügyi Szolgálata által nyújtott 
peren kívüli és peres jogi támogatásokról. 
A szolgálat a szociálisan rászorulók szá-
mára egy olyan jogintézmény, amelynek 
keretében a hátrányos helyzetű állampol-
gárok szakszerű jogi segítséget kaphatnak 
jogaik érvényesítése, jogvitáik megoldása 
során a mindennapi megélhetést érintő 
kérdésekben (lakhatási, nyugdíj, munka- 
és foglalkoztatási, hatósági, közüzemi tar-
tozás, birtokháborítás, végrehajtási ügyek 

stb.) Kivéve: adás-vételi szerződés elké-
szítése, állampolgári ügyek, vámügyek, 
elítélteknek a büntetésükkel kapcsolatos 
ügyek nagy része

A hivatal munkatársai csak egyszerűbb 
megítélésű jogvitákban nyújthatnak ál-
talános szóbeli tájékoztatást, egyébként 
ügyvédek adnak jogi segítséget. 2012. 
január 1. óta emelkedtek a rászorultságot 
meghatározó jövedelemhatárok. A módo-
sult szabályozás részletei megtekinthetők 
a www.ecser.hu weboldalon.

Rászorultak jogszolgáltatása Tájékoztató
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Cserfa 5Szívátültetés

Matuszka László márciusban lesz  11 éves
A hatvanöt esztendős Matuszka László 
márciusban ünnepli tizenegyedik szüle-
tésnapját. Neki ugyanis születésnapból 
kettő van. Január elején ünnepelték az 
első magyarországi szívátültetés huszadik 
évfordulóját. Az eseményt tudományos ta-
nácskozással kötötték egybe, amelyre meg-
hívták a szívtranszplantáltakat is, köztük 
Matuszka Lászlót Ecserről, aki a húsz éve 
új szívvel élő Schwarcz Sándor és Koncz 
Antal mellett azok közé tartozik, akik már 
szép hosszú időt tudhatnak magukénak az 
életet jelentő nagy operáció után.

Matuszka László 54 éves volt, amikor 
felajánlotta neki orvosa a transzplantáció 
lehetőségét. Azt mondta, hogy szívének 
ereje körülbelül két hónapra elegendő. 

– Még a kórteremajtóhoz sem ért, ami-
kor utána szóltam: vállalom a műtétet! 
– idézi föl a nagy pillanatot Matuszka 
László.

Tíz évet vajúdott a rossz szívével. A baj 
úgy jelentkezett, hogy állandóan legyen-
gült, elerőtlenedett, rosszabb esetben el-
ájult.  A negyvenes éveit taposó fi atalem-
ber Kerepestarcsára járt a kórházba, ahol 
egy hét alatt infúziókúrával valamelyest 
fölerősítették. Ezzel elvolt úgy-ahogy egy 
fél évig, aztán kezdődött minden előröl. 

Végül eljutott dr. Rónaszéki Aladár 
kardiológushoz, aki Gyömrőm megvizs-
gálta. Kiderült, hogy Lászlónak valójában 
sportszíve van, azaz a motor nagyobb, 
mint szabadna lennie. Valószínűsíthető, 
hogy korábbi aktív sportolása, majd a 
rendszeres edzések hirtelen abbahagyása 
miatt, a terhelés drasztikus lecsökkentése 
következtében állhatott elő ez a kóros ál-
lapot. Onnan kezdődött az út a szívátül-
tetésig.

Amikor arra a bizonyos kérdésre 
Matuszka László megadta a belegyezést, 
felgyorsultak az események. Két hét is 
alig telt el, márciust írtak, amikor éppen 
a házassági évfordulójuk ünnepléséhez 
készülődött a család. Csillogott a terített 
asztal, a családtagok szépen felöltözve 
kezdtek volna hozzá az ebédhez. Ám 
megcsörrent a telefon. Lászlót a kórház-
ból hívták. Jelezték, megvan a szív, kül-
dik a mentőt, menni kell a szívátültetésre.

Egy huszonéves veszprémi fi atalember 
kerékpárbalesetet szenvedett, az ő szíve 
várta Matuszka Lászlót.

– Többet nem tudok a családról. Sok-
szor gondolkodtam már azon, hogy fel 

kellene keresni a szülőket, a hozzátartozó-
kat. Azonban a tapasztalat az, hogy ezek a 
találkozások nem mindig sikerültek jól. 
Be kell vallanom, még nem voltam eddig 
elég erős ahhoz, hogy ezt a lépést megte-
gyem – mondja az újszíves.

Egyébként szerencsére nincs panasza. 
Ami gond, az a hihetetlen sok gyógyszer, 
amit a jó közérzet és egészségi állapot 
megtartásához szedni kell. Ezek közül 
némelyek mellékhatásai okoznak kisebb-
nagyobb problémát, de mint mondja, nem 
lehet a mellékhatások megszüntetésére 
is szedni. – Ez esetben talicskával lehet-
ne enni a gyógyszert! – mondja, jelezve, 
hogy a humor is elevenen jelen van az 
életében. Így is egy nagy piros dobozban 
várnak a pirulák, olyanban, mint egy ki-
sebb hajókoffer, hogy naponta bevehesse 
László az előírt adagot.

Hangsúlyozza, nagyon fontosak az or-
vos-beteg találkozók. A szívátültetettek 
évente mindig találkoznak, eltöltenek kö-
zösen néhány napot. Ez a tapasztalatcse-
rére is jó. Állapotkezelési tanácsokat ad-
nak egymásnak, és a lelki segítségnyújtás 
is rendkívül fontos.

– Van, aki hajlamos arra, hogy elhagyja 
magát, mi meg próbálunk belé életet verni 
– mondja. – Úgy élünk, mint egy család. 

Ha szólnak, hogy testvérünk született, ak-
kor megyünk föl hozzá, és az üvegfalon 
keresztül integetünk neki. Biztatjuk, erőt 
adunk. A sorsközösségben élők szeretete, 
szolidaritása mindig erőteljesebben hat, 
mint aki nem ugyanabban a cipőben jár.

Eddig 207 szívátültetést végeztek Ma-
gyarországon, a transzplantáltak közül 
120-an életben vannak.

 – Ha nem volnának e rendszeres talál-
kozások, biztosan nem lenne ilyen kedve-
ző a statisztika – vélekedik.   

A transzplantáltaknak közös emlékmű-
vük van a Kerepesi temetőben. Itt nem-
csak a szívesek, hanem a vese-, a tüdő, 
a májátültetettek együtt emlékezhetnek 
azokra, akik nincsenek már köztünk.

– Furcsa, hogy két születésnapja van az 
embernek, de hozzá lehet szokni – mond-
ja mosolyogva. – Március 13-án van a há-
zassági évfordulónk, 14-én pedig az átül-
tetés évfordulója. A régi születésnapomat 
pedig június 3-án ünneplem.

Tudom, nem szabad elhagynia magát az 
embernek. Mindig sürgök-forgok. Sokat 
dolgozok a falu kis horgásztavának élet-
ben tartásáért, a horgászegyesület működ-
tetéséért. Sok feladatot adnak az unokák 
is, hála Istennek! Örömmel csinálom – 
mondja búcsúzóul Matuszka László.       

Matuszka László
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Cserfa6 Nemzetiség

December 13-án a Rábai Miklós Művelő-
dési Házban tartotta évértékelő értekezle-
tét az Ecseri Szlovák Önkormányzat, me-
lyen Gál Zsolt polgármester, Barta Zoltán 
jegyző valamint a polgármesteri hivatal 
pénzügyi osztályának dolgozóin kívül 
a szlovák önkormányzat önkéntes segí-

tői és képviselői  (Aszódi Csaba András, 
Sosovicza Jánosné, Kurunczi Lajosné, 
Kele Jenő) is jelen voltak. 

Aszódi Csaba András elnök részletes 
beszámoló keretében ismertette a nem-
zetiségi önkormányzat 2011-es tevé-
kenységét. Községünk néphagyományait 
immmár 6 néptánccsoport ápolja, melyek 
közül a legkisebbek az Andrássy utcai 
óvodában, három gyermek csoport a Laky 
Ilonka Általános iskolában, a felnőtt és a 
nyugdíjas néptánccsoport pedig a műve-
lődési házban működik. 

Az Ecseri Szlovák Önkormányzat fon-
tosnak tartja községünk népi építészeté-
nek megóvását is: a testület gondot fordít 
a Búdka, a tájház, az öregtemetői emlék-
park, a Panenka szobor, valamint az ősz-
szel elkészült Hétfájdalmú Szűzanya szo-
borházának fenntartására is. 

Ecser múltját idéző helyeink az év során 
különböző eseményeknek adnak helyt. A 
tájház minden ecseri közösség számára 
térítésmentesen rendelkezésre áll. Ott-
hont adott már gyermeknapi rendezvény-
nek, osztálytalálkozóknak, népi-vallási és 

egyéb közösségi összejövetelnek is. 
A Búdka minden év júniusában az Úr-

napi körmenet egyik állomása, adventben 
pedig betlehemi díszbe öltözik. A régi 
ravatalozóhoz kapcsolódó harangtornyot 
is az Ecseri Szlovák Önkormányzat állít-
tatta. 

A beszámoló során elhangzott, hogy a 
községi önkormányzattal példaértékű a 
kapcsolat. A pénzügyek, a törvényességi 
felügyelet, az állami pályázatok lebonyo-
lítása a Polgármesteri Hivatalon keresztül 

történik. A nemzetiségi önkormányzat 
kapcsolata kiváló a művelődési házzal, 
az általános Iskolával, a hagyományőrző 
körrel, a római katolikus egyházközség-
gel, a nyugdíjas klubbal, a darts- klubbal 
és a polgárőrséggel is. A beszámolóban 
továbbképzésekről, illetve a kulturális 
eseményekről is szó volt.

(Folytatás a 2. oldalról)
A grémium döntött továbbá a Ferihe-

gyi Repülőtérrel kapcsolatos peres ügyek 
képviseletéről. Elhangzott, hogy ameny-
nyiben a Hegyi Gábor által képviselt cé-
gek vállalják az ügyvédi költséget és a 
perek egyéb jogkövetkezményeit, akkor 
a hivatal továbbra is – határozatlan ideig 
– megbízza az önkormányzat képviseleté-
vel dr. Répászky Miklós ügyvédet.

Egyben a testület tagjai felhatalmazták a 
polgármestert, mondja fel az önkormány-
zat által dr. Balázs Gáborral határozatlan 
időre megkötött ügyvédi megbízást.

Vidékfejlesztési Alap biztosította lehe-
tőséggel élve Ecser támogatási kérelmet 
nyújt be a Mezőgazdasági és Vidékfej-
lesztési Hivatalhoz a Szalaska dűlő külte-

rületi mezőgazdasági földút pályaszerke-
zetű úttá történő alakítására, fenntartására.

Ecser képviselő-testülete jóváhagyta 
Üllő csatlakozási kérelmét a Vecsés és 
környéke időskorúak nappali ellátására 
szerveződött Mikrotérségi Intézményi 
Társulásba. Amennyiben Üllő képvise-
lő-testülete határozatban megerősíti a 
település csatlakozási szándékát, akkor 
Ecser jóváhagyja a Vecsés és környé-
ke időskorúak nappali ellátására létesült 
Mikrotérségi Intézményi Társulás egysé-
ges szerkezetbe foglalt módosított Társu-
lási Megállapodását.

A képviselő-testület – hét igen szavazat 
mellett – elfogadta a polgármesteri be-
számolót és jóváhagyta az önkormányzat 
pénzügyi lekötéseit.

Testületi ülés decemberben

A Zelený veniec tánccsoport néhány tagja egy régi kedves szokással lepte meg a meg-
jelenteknek: Luca nap lévén a Lucázás hagyományát elevenítették fel. Fehér népvi-
seletbe öltözött lányok lúdtollal „söpörték le” a gondot mindenki válláról. A részt ve-
vők Luca-búzát is ültethettek, melyet mindenki otthonában nevelhetett karácsonyig.
Felvételünkön: Harazin Piroska eleveníti meg e kedves hagyományt.

Településünk gazdag múltját a Hajdani 
Ecser című könyv örökíti meg. Ennek 
folytatásaként új album készül, amely 
az ötvenes, hatvanas és hetvenes évek 
ecseri életét mutatja be. A képes történeti 
album, az első részhez hasonlóan, temati-
kus rendben mutatja majd be Ecser három 
évtizedének történetét. A könyv anyaga 
kizárólag ecseri gyűjtésre alapszik, ezért 
kérem, hogy akinek a fenti évekből a 
község történetéhez kapcsolódó témájú 
fényképe van, juttassa el hozzám. A ké-
pek digitalizálás után természetesen visz-
szakerülnek tulajdonosaikhoz. Tervezett 
témakörök: ecseri épületek, utcaképek, 
a telepi rész kiépülése. Portrék, a község 
életében meghatározó személyek képei, 
ecseri emberek, pedagógusok, katonák 
fotói érdekes történetekkel. Munka köz-
ben készült képek, különleges szakmák, a 
TSZ-szel kapcsolatos fényképek történe-
tekkel. Vallással, egyházzal kapcsolatos 
képek (keresztelő, esküvő, elsőáldozás, 
bérmálás, temetés stb), a tanácsi rendszer 
képei (ünnepségek stb), iskolai, óvodai 
képek. A közösségi élet képei (klubok, 
néptánccsoport, rendezvények, bálok, 
tűzoltó képek stb).

Köszönettel: Aszódi Csaba András

Szlovák évértékelés

Kedves Ecseriek!
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Cserfa 7Kötelezettség

A települési önkormányzatok alapvető 
feladata – a közhatalom helyi közügyek-
ben való gyakorlása mellett – a helyi köz-
szolgáltatások biztosítása. 

E feladatnak a helyi sajátosságokhoz és 
igényekhez igazítható ellátása – melynek 
során nélkülözhetetlen a helyi közösségek 
kezdeményezőkészsége, áldozatvállalá-
sa is – elengedhetetlenné teszi az önkor-
mányzatok önálló gazdálkodása feltétele-
inek megteremtését. 

A gazdasági önállósulás egyik eszköze 
a helyi adók rendszere. 

Ez a települési önkormányzat számára 
lehetőséget teremt a helyi szuverén adóz-
tatási jog gyakorlására, s ezzel együtt a 
helyi adópolitika kialakítására.

Az önkormányzatok forráshiánnyal 
küzdenek, a közfeladatok ellátásához 
szükséges anyagi fedezet előteremtése 
egyre nagyobb gondot okoz, nem kivétel 
ez alól Ecser sem.

Szükség van mindazon források felku-
tatására és használatára, amely az önkor-
mányzatnak rendelkezésére áll. 

Ezen források része a helyi adók mű-
ködtetése.

A helyi adókról szóló 1990.évi C. tör-
vény (továbbiakban: Htv) 1 §-ának (1) 

bekezdése értelmében a települési ön-
kormányzat képviselő-testülete az illeté-
kesség területén rendelettel helyi adókat 
vezethet be. A helyi adó az önkormányzat 
saját bevételét képezi.

E törvényi felhatalmazás alapján ön-
kormányzatunk 2012. január 1. napjától 
telekadót vezet be.

Településünkön eddig a helyi iparűzési 
adón kívül más helyi adóval nem terhel-
tük adózóinkat. A fent leírtak miatt azon-
ban 2012-től kénytelenek vagyunk egy 
helyi adót bevezetni.

A Htv. rendelkezései szerint vannak 
vagyoni típusú helyi adók (építményadó, 
telekadó) és vannak kommunális jellegű 
helyi adók (magánszemélyek kommuná-
lis adója és idegenforgalmi adó).

A Htv adta lehetőségekből a képviselő 
testület nyilván annak az adónak a beve-
zetése mellett döntött, mellyel nem terhe-
li túl az amúgy is nehéz helyzetben lévő 
magánszemélyeket és vállalkozásokat, 
és mégis bevételi forrást jelent az önkor-
mányzat számára a közfeladatok ellátásá-
nak biztosításához.

A telekadó 2012. évtől történő beve-
zetésének célja az, hogy az adóalanyok 
teherviselő képességéhez igazodva, a be-

vételi források bővítése érdekében az üres 
telkek tulajdonosait adóztassa meg az ön-
kormányzat.

A telekadó az az adófajta, amely a leg-
kisebb terhet jelentheti az ecseri magán-
személyek számára, mivel az adóztatható 
területen kis számban található beépítet-
len telek. 

Az adó bevezetésével kapcsolatban fi -
gyelembe vettük a községünk környező 
településein bevezetett helyi adók fajtáját, 
és mértékét is.

Szinte nincs a környezetünkben olyan 
település, ahol valamelyik ingatlan adó-
fajta ne került volna bevezetésre. Itt az 
ideje, hogy a település összlakosságának 
érdekeit szem előtt tartva éljünk a törvény 
által biztosított eszközökkel.

Lényegében azok a magánszemélyek, 
akik a községben csak lakóingatlannal 
rendelkeznek, függetlenül a telek nagysá-
gától, mentesülnek a telekadó megfi zetése 
alól. (Bár bevallási kötelezettségük van az 
adó bevezetése miatt.)

Adófi zetési kötelezettség azon magán-
személyek esetében keletkezik, akik tel-
kén nincs lakóingatlan.

Ecser Községi Önkormányzat

Tisztelt Ecseri Ingatlan Tulajdonosok!

Községünkben január 14-én, szombaton 
első alkalommal szervezünk Böllérfesz-
tivált, melyen három csapat, az ecseri, a 
törökszentmiklósi és a gyömrői böllérek 
és csapataik mérik össze tudásukat, a Táj-
ház udvarán. Az erőpróba 6.30-kor veszi 
kezdetét. A disznóvágást és pörzsölést 
követően megkezdődik az állatok feldol-
gozása. A helyszínen, frissen készített éte-
leket a látogatók is megkóstolhatják, sza-
vazataikkal támogathatják a legjobbnak 
ítélt csapatot. A hurkák, kolbászok, toros 
káposzták mellett fogópálinka és forralt 
bor várja az érdeklődőket.

Mindenkit sok szeretettel várunk!

Böllérfesztivál

Sikeresen vett részt Ecser Önkormány-
zata a HungaroControll Zrt. cég rész-
vénytársasággá történő alakulásának 
tízéves jubileuma alkalmából rendezett 
pályázaton, amelyet tavaly először ren-
deztek meg. A cég a települések társa-
dalmi felelősségvállalását állította az 
erőpróba középpontjába. A pályázaton 
meghívás alapján lehetett részt enni. A 
meginvitált tíz településből kilenc kép-
viselő testület döntött az indulás mel-
lett, összesen 12 támogatásra érdemes 
pályamunkával. Az eredetileg kitűzött 

összesen 10 millió forintos pályadí-
jat másfél millió forinttal megemelték. 
Ecser a község településközpontjának 
megújításáról írt pályázatával indult, 
és 1 millió 250 ezer forinttal lett gaz-
dagabb. Szepessy Kornél vezérigazgató 
levében köszönte meg a polgármesteri 
hivatalnak, személy szerint Gál Zsolt 
polgármesternek, hogy Ecser részt 
vett a pályázaton és megosztották a 
HungaroControl Zrt-vel a társadalmi 
felelősségvállalás jegyében elvégzendő 
településfejlesztési javaslataikat.  

Többletforrás a faluközpont szépítésére

Barta Zoltán jegyző köszönti a megje-
lenteket az önkormányzat Idősek Ka-
rácsonya rendezvényen a Rábai Miklós 
Művelődési Házban. Mellette Dévényi 
Gáborné, a művelődési ház igazga-
tója. Ez alkalomból az önkormány-
zat ajándékcsomagot adományozott 
a  szépkorú résztvevőknek.   Néhány 
nappal korábban tartották a Mindenki 
Karácsonya című rendezvényt, szintén 
a kulturális intézményben. 

Idősek 
Karácsonya
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8 Oktatás-nevelés Cserfa

„Ne erőszakkal oktasd a gyermeket a ta-
nulmányokra, hanem játszva tanuljanak; 
már csak azért is, hogy könnyebben meg-
fi gyelhesd, mire van hajlama.”(Platon)

Óvodapedagógusként nem egyszer ta-
lálkoztam már a következő véleménnyel, 
miszerint mi „csak” játszunk az óvodában 
a gyermekekkel. Az én válaszom erre: a 
legnagyobb kincset adjuk ezzel a gyerme-
keknek, amit felnőtt csak adhat.

A 3-6 éves korú gyermek fő tevékeny-
sége a játék. Természetes számomra, hogy 
gyermekek között dolgozom, s napjainkat 
a játék tölti ki. Ennek fényében tevékeny-
kedünk, naponta foglalkozásokat tartunk, 
szem előtt tartva ezt az értékes kijelentést. 
Napjainkat átitatja a játék és a játékosság.

A játék, mint személyiségfejlesztő 
örömforrás, nevelési céljaink elérésének 
legfőbb, leghatékonyabb eszköze. Óvodai 
életünket úgy szervezzük, hogy gyerme-
keink sokat és szabadon játsszanak, min-
den nap hallgassanak mesét, verset, zenét, 
rendszeresen mozogjanak, lehetőségük 
nyíljon az alkotómunkára, tevékenyen is-
merjék meg környezetüket. Ezért szánunk 
kiemelt szerepet nevelési programunkban 
a gyermeki tevékenységre épülő nevelés-
nek, amely gyermekközpontú, és ami a 
tevékenységeken keresztül és a tevékeny-
ségek által történő nevelést tekinti alapve-
tő feladatának. Ezek nevelőmunkánkban 
szorosan összekapcsolódnak, mert: „A 
régiek úgy tartották, hogy aki jól mozog, 
tisztán beszél. És aki tisztán beszél, az 
erősen gondolkodik.” (Vekerdy Tamás)

Azonban az óvodai neveléssel szem-
ben is egyre nagyobb az elvárás, hogy ne 
„csak” játsszon a gyermek. Ennek követ-
keztében a tervezett foglalkozásoké és a 
tervezett játékidőé a főszerep. A szabadon 
választott tevékenység egyre kevesebb, 
hiszen rohan a világ – rohanni kell vele 
együtt. Közben a gyermekek többsége a 
csúszdára is fél felmászni, féloldalasan 
kúszik, ugrálni, labdázni sem tud, elma-
radása van a beszédfejlődésben, gondok 
vannak az iskolaérettséggel, s a lépcsőn 
még mindig nem váltott lábbal lép… Mi-
ért? A megfelelő válasz: azért, mert fontos 
a játék gyermekkorban. 

A játék élményét, csodáját teljes joggal 
említhetjük életünk mozgató energiája-
ként. Az életre való felkészülést, az abban 
való eligazodást, a tájékozódás képessé-
gét, a problémák megoldását, a kapcso-
latok kialakítását, kezelését, az akarást és 

a lemondást és az öröm érzetét adja aján-
dékba mindenkinek.

Örömforrás a játék több szempontból 
is. Saját maga szabályozza, senki nem 
korlátozza játékában, csak azt teszi, ami 
neki jó. Örömforrás lehet, ha valami 
olyasmit játszik, ami nappal történt vele, 
és örömöt okozott, így délután otthon újra 
és újra átélheti. Örömforrás lehet a já-
ték akkor is, ha valami olyasmit játszik, 
amivel valamilyen félelmét jeleníti meg, 
játssza el, és így megpróbálja feldolgozni. 
A gyermek a játékban leképezi a felnőtt 
életet adott fejlettségi szintjének megfe-
lelően, megpróbálja számára elfogadható 
módon átélni. A gyermekek gondolkodása 
még egész más, mint a felnőtteké, ebbe a 
világba próbálja beleilleszteni a felnőttek 
komoly életvitelét számára érthető mó-
don, illetve úgy, ahogyan ő érti azt, amit 
szülei tesznek, ahogyan az ő családja él: a 
vacsorakészítést, a közlekedést, az öltöz-
ködést, mosást, takarítást. 

A játék tehát tanulás is, mint látjuk. Az 
óvodás kor végéig a gyermek többet ta-
nul, mint később egész életében. 

Játssz a gyermekeddel! Igen, ezt már 

sokat hallottuk. Na de miért? Hogyan? 
Mikor? 

Igen, a gyerekeknek alapvető szükség-
letük, hogy a szülők játszanak velük. Úgy 
gondolom, hogy alkalmazkodnunk kell 
hozzájuk. Azt valószínűleg minden szülő 
tudja, mikor van a legnagyobb szüksége 
gyermekének az együttjátszásra. Minden 
gyermek más, ezért nem írhatom, mikor 
játsszon vele. 

Azonban, ne sajnáljuk az időt egy ki-
rándulásra a Merzse- mocsárhoz, a bicik-
lizés megtanítására, ugróiskolázásra, lab-
dázásra. A téli időszakban, sötétedés után 
vegyük elő a kirakót, legót, társasjátékot s 
játsszunk együtt! Nem elpocsékolt időtöl-
tés. Gyermekünk feltöltődik belőlünk és 
nagyon sokat tanul. Megtanulja, hogyan 
játsszon együtt. Ugyanazokat a mozzana-
tokat ugyanúgy fogja társával megoldani, 
ahogyan velünk, otthon, ahogyan a csa-
lád együtt játszott, ahogyan tőlünk látta. 
Higgyük el, hogy nekünk is örömöt fog 
okozni!

Játékban gazdag napokat kívánok!
Fehér Judit óvodapedagógus,

2.sz. Óvoda 

Játsszunk együtt gyerekeinkkel!

A házakat, utcákat égősorok díszítik, na-
rancs és fahéj illata járja be az otthonokat, 
felcsengenek a szívünknek oly kedves ka-
rácsonyi énekek.

Az 1. számú Óvodában nagy jelentősé-
get tulajdonítunk az adventi készülődés-
nek. A termek díszítését is a gyermekek-
kel közösen végezzük. Óvodánkban azon 
munkálkodunk, hogy külsőségekben és a 
lelkünkben is felkészüljünk a gyermekek-
kel a meghitt ünnepre, a karácsonyra. 

A mézeskalácssütés, az ajándékkészí-

tés pillanatai lehetőséget teremtenek arra, 
hogy sokat beszélgessünk a karácsonyról, 
a betlehemi éjszakáról, a szeretetről, ar-
ról, hogy mit is ünneplünk karácsonykor.

Mindenki boldogan csillogó szemmel 
beszélt arról, mit is szeretne kapni az ott-
honi karácsonyfa alá.  

Már hagyománnyá vált, hogy decem-
berben a szülőket Betlehemes műsorral 
köszöntjük. December 15-én délelőtt 
gyerekek, óvó nénik, dadusok közösen 
örültünk a karácsonyfának és az aján-
dékoknak. Az adventi készülődés fény-
pontja a kora este megtartott Betlehemes 
műsor volt. A sötétbe burkolózó csoport-
szobában csak a gyertyák világítottak, így 
került sor a két csoport közös műsorára. 
A gyermekszemek elárulták, milyen lel-
kesedéssel adják elő szerepeiket legjobb 
tudásuk szerint.

Számunkra is megható egy-egy műsor 
megszervezése és betanítása, de öröm-
mel töltöttek el bennünket a vendégeink 
elismerő szavai, és köszönete, hogy ilyen 
feledhetetlen élménnyel kedveskedtünk 
gyerekek és pedagógusok közösen a Szent 
Estét megelőzve néhány nappal.  

Székely Ágnes
1. sz. Óvoda

Betlehemezés
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A Laky Ilonka Általános Iskola az idei 
tanévben a karácsonyi ünnepségét a Rábai 
Miklós Művelődési és Közösségi Házban 
tartotta december 20-án. Iskolánkban ha-
gyomány, hogy karácsonyi műsorral min-
dig a 4. évfolyam készül. Kunné Kántor 
Katalin és Csizmadiáné Csongrádi Györ-
gyi tanítónők vezetésével ez most is így 
történt. Ők a Diótörő című balettet vitték 
színpadra. Az általuk írt szövegkönyvet 
táncos betétek tarkították, a díszlet óriás 
kivetítőn jelent meg látványos hátterek-
kel és animációval. A gyerekek nagyrészt 
saját maguk által hozott korhű jelmezek-
ben keltették életre a pompás karácsonyi 
történet szereplőit. Komoly munka és 
felkészülés előzte meg ezt a színvonalas 
előadást, amely rendhagyó volt az eddigi 

műsorok sorában. Minden gyereknek és 
jelenlévő felnőttnek elnyerte a tetszését, 
amelyet vastapssal fejeztek ki.
Itt került sor a legjobb versírók jutalma-
zására is, ugyanis a felsős magyar mun-
kaközösség karácsonyi témában vers- és 
prózaíró pályázatot írt ki. Két tanulót 
jutalmaztak, Horváth Fridát és Uzonyi 
Emesét. 
Íme két vers a legjobbakból!

Horváth Frida (7.o.)
A karácsony nekem…

Gyertyafények lobogása
Angyalszárnyak suhogása
Csengettyűnek halk szava
A karácsony illata…

Fahéj, narancs és dió,
Lelkednek megannyi jó.

S egy hóember ha rád kacsint?
Mert ő huncut egy kicsit.
Nevess vissza, s kérd egy táncra
Hótalpacskák puhasága,
Kicsi szívek dobbanása.

Szeretetben, boldogságban,
A kis Jézus árnyékában,
Ma legyen hát mindenki otthona,
Csodákkal teli palota!

Aszódi Luca (7.o.)
Karácsony ünnepén

Karácsony ünnepén azt kívánom,
Legyen mindenkiben öröm a világon.
Kerüljön friss kalács és beigli az asztalra,
Legyen sok boldog hóember minden 
udvarban.

Sok ajándék kerüljön a fa alá,
Melyet minden gyerek örömmel vár.
A mikulás után jön a karácsony,
Ilyenkor sok ember hosszú ideig vásárol.

Egyik napról a másikra,
Boldogság száll a világra.
A fenyő illata elragadtat minket,
Sok ember ilyenkor megtenne mindent.

A csillagok a falucskára,
Mint a gyerekek a mikulásra.
Úgy mosolyog minden ember,
S a szívük teli szeretettel.

A Laky Ilonka Általános iskola tanulói 
és pedagógusai népdaléneklési verseny-
nyel emlékeztek meg az ifjú zenebarátok 
napjáról. Előzetes nevezések után csopor-
tosan vagy egyénileg lehetett jelentkezni 
a rendezvényre, ahol egy kötelező és egy 
szabadon választott magyar népdallal kel-
lett készülni. 

A szervezők nagy örömére, főleg alsó 
tagozatban, rendkívül nagy volt az érdek-
lődés. 

A verseny napján zsúfolásig megtelt a 
terem, de nemcsak versenyzőkkel, hanem 
hozzátartozók, érdeklődők is szép szám-
mal voltak.

Előbb az első, második, majd a harma-

dik és negyedik osztályos korcsoport sze-
repelt. Ezt követően a zsűri visszavonult, 
és hosszabb tanácskozás után az alábbi 
eredményt hirdette ki: Egyéniben, 1-2. 
osztályban: I. Sztancsik Petra, II. Takács 
Bence, III. Ujvári Nikolett. Csoportban:  
I. Somhegyi Adrienn-Gózony Zsófi a, II. 
Vámos Boglárka- Demian Rebeka- Urr 
Melinda, III. Demian Mónika- Kulcsár 
Boglárka. 

Egyéniben. 3.-4. osztályban: I. Bakk 
Bence, II. Barcsa Erika, III. Héjja Bet-
tina. Csoportban: I. Harmatos Fruzsina- 
Héjja Bettina- Horváth Nikolett- Kovács 
Viktória-Várnai Adél- Vulman Viola. II. 
Füle Barnabás- Galbavi Barnabás- Szarka 

Levente, III. Barcsa Erika- Dulka Cintia- 
Kossuth Erika- Őrsy Eszter.

Az 1.a osztály csapata kedves és bátor 
előadásáért különdíjat kapott. Név sze-
rint: Kovács László, Oláh Laura, Száz 
Fanni, Széles Dániel, Tóth Ilona.

A felső tagozatosok versenyében egyé-
ni és csoportos kategóriában indulhattak 
el a diákok, ahol az alábbi eredmény szü-
letett. Egyéniben: I. Herzog Réka, II. Föl-
di Krisztina megosztva Héjja Erikával, 
III. Alexa Evelin. Csoportban: két első díj 
született, az 5. osztály (Héjja Erika, Pipó 
Petra, Alexa Vivien, Földi Krisztina) és a 
6. osztály (Gál Réka, Herzog Réka, Gom-
bos Petra, Uzonyi Emese) leány kórusa 
megosztva nyert. Ebben a kategóriában 
második és harmadik díjat nem osztott a 
zsűri.

Ifjú zenebarátok napja

Karácsonyi ünnep az iskolában
Oktatás-nevelés 
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2012. január 21-én, szombaton 17 órától 
A Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett 
családi táncház a Kolompos együttessel.
Itt a farsang áll a bál!
Januári táncházunkban a farsanghoz kötődő 
hagyományokat elevenítjük fel.
A táncházat követően kézműves foglalkozáson 
vehetnek részt a csemeték, ahol farsangi álar-
cokat készítünk. 
A gyerekeket jelmezben várjuk! 
2012. január 28-án, szombaton 19-23 óráig
Nosztalgia (Retro) Táncest
Zenél: The Shadow Hungary Band
Dallamos, eredeti Shadows dalok a 60-as, 70-
es évek egyéb slágereivel fűszerezve
Belépő 1300 Ft. 
2012. február 3-án, pénteken 15-17 óráig
Kreatív kuckó
Origami (papírhajtogatás)
2012. február 4-én, szombaton 21-03 óráig
Farsangi bál a Göndör zenekarral
Jelmezverseny! Tombola! Mulassunk együtt 
hajnalig!
A jegyek elővételben 1300 Ft-os áron vásárol-
hatók meg február 2-ig.

2012. február 8-án, szerdán 10 óra
Mesesarok
Nefelejcs bábszínház: Kippkopp a hóban
Marék Veronika kedves gesztenyegyereke el-
indul, hogy kalandos útja végén megmentse 
a madarakat. Nehéz az út, de Kippkopp igazi 
hős, aki dacol a széllel és a jéggel, mindent 
megtesz kis barátaiért...

Januárban induló új programjaink

Ringató foglalkozás – kisgyermekkori zenei 
nevelés
A foglalkozásokon az óvodát megelőző kor-
osztály zenei nevelésére kapnak mintát a szü-
lők, a kodályi elvek alapján.
Foglalkozások hétfőnként 9.30 órától.
A foglalkozást vezeti Czapári Zsuzsanna. 
Részvételi díj 800 Ft családonként. 
Angol nyelvi klub minden pénteken 18 órától. 
Első klubnap 2012. január 13. péntek. 
Részvételi díj 500 Ft alkalmanként.
Beszédközpontú olasz nyelvoktatás – kommu-
nikatív módszerrel kezdőknek
Heti 2×90 perc hétfőn és szerdán 18 órától

Oktató: Tamás István
Első foglalkozás: 2012. február 6. hétfő
Részvételi díj: 10.800 Ft/1 kurzus (16 óra)
A foglalkozás min. 5 fő jelentkezése esetén 
indul
Babamasszázs
Oktató: Ács Rozália védőnő
Kezdés: 2012. január 26. csütörtök 10 óra

Január közepétől Ifi  klub és ping pongozási le-
hetőség várja az érdeklődőket hetente egyszer 
a művelődési házban. 

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

A Rábai Miklós Művelődési Ház rendezvényei

A Cserfa következő száma feb-
ruár 17-én jelenik meg. A lap-
zárta időpontja: február 7.

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
Posta                                        335-179
Maglódi Rendőrőrs           325-107
Eurovill                             06/40-980-030
(Közvilágítási hibabejelentés)  
                                        fax: 29/530-101

Közérdekű
hívószámok

Kelecsényi  Zol-
tán (1969) Csa-
lás

Moravecz Zsolt 
(1972) Vagyon 
elleni bcs.

Rafael Zoltán 
Csaba (1972) 
Garázdaság és 
más bcs.

Stamf Péter 
(1979) Vagyon 
elleni bcs.

Hangya Zsolt 
(1973) Csalás

Balgóczki Gá-
bor (1974) Va-
gyon elleni bcs.

Bonyhádi End-
réné (1953) 
Csalás

Kozár Tamás 
(1994) Eltűnt 
fi atalkorú

Révay Barnabás 
(1981) Veszélyes! 
Támadástól tartani 
kell. Kábítószerrel 
visszaélés, zaklatás,  
Vagyon elleni bcs. 

Polyhos Attiláné 
(1958) Közokirat  
hamisítás. 

Rákóczi Dániel 
(1994) Eltűnt fi atal-
korú  

Kárász Ferenc  
(1975) Tartóz-
kodási hely 
megállapítás

Juhász István 
(1980) Vagyon 
elleni bcs.

Berényi Zsolt 
(1973) Garáz-
daság

A Monori Rendőrkapitányság az illetékes-
ségi területünkön lakó személyek elfogásá-
ban kéri a lakosság segítségét. Amennyi-
ben információval rendelkezik az alábbi 
személyekről hívja a Monori Rendőrkapi-
tányságot  a 06 29 410 367-es telefonszá-
mon, vagy az ingyenes 107-es 112-es szá-
mon.                Monori Rendőrkapitányság

Rendőrségi felhívás!
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Milyen jövő vár Krisztus egyházára? 
XVI. Benedek Pápa, még bíboros korá-
ban a XXI. század Krisztus egyházáról 
úgy jövendölt: „kicsiny lesz és szegény. 
Mint a mustármag…” 

S ha őszintén körül nézünk, és magunk-
ba tekintünk, igazat kell adnunk a meglá-
tásnak. Megvalósul a krisztusi sors. 

Nézzük meg az itt, Ecseren élő ke-
resztények életstílusát, mennyire ha-
sonlít Krisztus életére. Názáretnek nem 
volt valami jó híre. „Jöhet va-
lami jó Názáretből”, hangzott 
a meghívott későbbi apostol 
megjegyzése. Van-e sivárabb 
pusztaság, mint egy emberi 
település, ahol kevesen gon-
dolnak Istenre.  Hogyan is-
mertessük meg Istent azokkal, 
akik nem gondolnak rá. A hit 
szempontjából nem-kereszté-
nyek között élni veszélyes. A 
kísértés nagy, hogy elveszítjük 
bátorságunkat. 

Ennek ellenére megdöbben-
ve tapasztaljuk, nem is kevesen, 
akikkel vasárnapról vasárnapra, 
már évek óta együtt vagyunk: Is-
ten szereti ezt a gonosz világot. 
„Úgy szerette Isten a világot, 
hogy Egyszülött Fiát adta érte, hogy aki 
benne hisz, el ne vesszen, hanem örök 
élete legyen.” Kétség kívül ezek az em-
berek az Ő ellenségei, de Ő szereti őket. 
És isten azzal bizonyítja irántunk való 
szeretetét, hogy amikor még bűnösök vol-
tunk, Krisztus meghalt értünk. „

Sokak számára Isten kétségtelenül 
olyan, mint a távoli csillag, amely nem ad 
meleget, fényt, nem befolyásolja az idők 
járását, tavaszát és telét. De a valóság-
ban jelen van, mert szereti, és meg akarja 

menteni őket. 
Noha Isten nélküli világban élünk. 

Mégis a világ az itt élő krisztusi emberek 
közreműködését igényli. Miről lehet őket 
felismerni. Különleges emberek? Nem.  

Talán nézzük meg Jézus életét Názá-
retben: Názáretben Jézus nem tett semmi 
mást, csak jelen volt. Szeretetből. Jelen-
léte a Szeretet jelenléte volt. Téves len-
ne azt gondolni, hogy a 30 éves jelenléte 

keserű volt. Hangsúlyozni kell: jól érezte 
magát. Olyan jó azok között lenni, akik 
szeretik egymást. „Ahogy engem szeret 
az Atya, úgy szeretlek én is titeket”. Jézus 
szerette a názáretieket, ahogyan az Atya 
Őt szerette. Öröme az Ő öröme, bánatuk 
az Ő bánata volt. „Örüljetek az örvende-
zőkkel…”

Jézus Názáretben osztozni akart a pol-
gártársainak életében. Úgy lakott, úgy 
öltözködött, táplálkozott, az ő nyelvükön 
beszélt. Egyetlen határvonal volt, a bűn, 

amit soha nem lépett át. Harminc éven át 
megtanult názáretiként élni. Mind ezt 
nem kényszerből, Szeretetből tette. 

Az életnek ilyen megosztása nem tör-
ténhet lemondás nélkül. „Kicsinnyé” kell 
válni. Le kell mondani önmagunkról, 
hogy ne tűnjünk idegennek. S mindezt 
szeretetből. 

Hogy mennyire igaz volt az egyszerű-
sége. Azt igazolja a későbbi látogatása: 

„Honnan vette mindezt? Kérdez-
ték. Ki adott neki ekkora bölcses-
séget? Hogyan történnek ilyen 
csodák általa. ? Nem az ács ez, a 
Mária fi a? Nem Jakab, József, Jú-
dás és Simon testvére? És ugye nő-
vérei is itt élnek köztünk? Szóval 
megbotránkoztak rajta.” 

Aki krisztusi életet él, nem kép-
zeli magát felsőbbrendű embernek, 
inkább ellenkezőleg. De mindezt a 
többiek iránti őszinte szeretetből. 

De ugyanakkor nem megalkuvó 
és egyben magányos. Jézust még 
édesanyja és nevelőatyja, József 
se értette meg egészen. „Nem tud-
tátok, hogy Atyám dolgaiban kell 
lennem. „ Még testvérei sem hittek 
benne.” 

Az Atya akaratára hagyatkozott egé-
szen. S nekünk is ezt javasolja: „Haszon-
talan szolgák vagyunk, s nem tettünk töb-
bet, mint ami kötelességünk.” 

Föltétlen bizalom Isten Gondviselésé-
ben. Én akarok Isten Munkatársa lenni, s 
nem Isten legyen a Munkatársam.  

Ha jól körülnézünk, ráismerünk a köz-
tünk élő krisztusi testvérekre. Nem kell 
félni. 

…Krisztus Munkatársai vagyunk.
    Barótai Endre, plébános  

DARTS A Rábai Miklós Művelődési Házban ren-
dezték meg dartsban a Steel Nemzeti Bajnokság 3. fordu-
lóját. A hölgyek versenyét ismét Ihász Veronika, a férfi akét 
ismét Bezzeg Nándor nyerte.  Az eseményt  Gál Zsolt polgár-
mester köszöntőjével nyitotta meg.
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Megújultak a község haszongépei

Ecser „új” Volvo haszongépjárműve négy éves. Fel van szerelve homlokrakodóval, sószóróval, hótolóval, 
árokásó berendezéssel. Sok községi feladatot lehet vele hatékonyan elvégezni.

A szintén használtan vásárolt Nissan Cabstar kisteherautó billenőplatós, darus, duplafülkés jármű. Jól kiegé-
szítik egymást a Volvóval.  
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