Ecser Községi Önkormányzat lapja

XVIII. évfolyam 3. szám. 2012. március 16.

Petőfi Sándor: Nemzeti dal
(részlet)

„Hol sírjaink domborulnak,
Unokáink leborulnak,
És áldó imádság mellett
Mondják el szent neveinket.
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk,
hogy rabok tovább
Nem leszünk!”

Fókusz
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Cserfa
„Az élet zenéjét a nők adják, akik őszintén, minden
feltétel nélkül fogadják magukba a dolgokat, hogy
érzéseiken át szebbé alakítsák át azokat.”

Ezen idézettel köszöntök minden hölgyet Nőnap alkalmából.

Március közepén talán már
olyan időjárás
lesz, amikor el
lehet kezdeni a
komolyabb területrendezési
munkákat.
Számos olyan
része van a falunak, amire ráfér a rendbetétel. A feladatok
sorában elsőként a Kálvária lakódomb, a
Belső Kálvária bizonyos részeinek, illetve
a műszaki csoport telephelyének tereprendezése áll. El kell szállítani az érintett területeken az építési törmeléket, majd neki
kell fogni a csapadékvíz-elvezető árkok
készítésének.

A képviselő-testületi ülésen szó volt
róla, hogy a megvásárolt értékes, sokoldalú munkagéphez feltétlenül szükség
van speciálisan képzett szakemberre. Az
önkormányzat pályázatot hirdetett nehézgépkezelői állásra a Cserfa februári számában. Számos jelentkező volt, megvannak a jelöltek, s mire a munkálatokat el
lehet kezdeni, a munkaszerződést is megkötjük a kiválasztott szakemberrel.
Változások várhatók Ecseren a hulladékszállítás terén is. Gondot jelent évek
óta a zöldhulladék elhelyezés problémája.
Néhány településen bevezették már, hogy
a lakosok is, illetve a település is komposztálja a zöldhulladékot. Ennek Ecseren történő bevezetésén is gondolkodunk,
valamint keressük a legjobb megoldáso-

kat. Az alapvető cél az lenne, hogy minél
kevesebb hulladékot kelljen drága pénzért
elszállítani. A településünk számára is elengedhetetlen, hogy a közterületeinken
keletkező nagy mennyiségű zöldhulladékot egy erre alkalmas komposztálóba helyezzük el.
A keletkezett jó minőségű humuszt fel
lehet használni a parkokban. Amennyiben
sikerülne ezt elérni, több milliós megtakarítást lehetne realizálni.Tartottunk egy
rendkívüli falugyűlést a telekadóval kapcsolatban, amiről részletesebben az oldal
másik cikkében olvashatnak. Áprilisban
várunk mindenkit a kérdéseikkel, javaslataikkal a rendes szokásos Falugyűlésen.
Gál Zsolt
polgármester

Falugyűlés a telekadóról

Március 5-én rendkívüli Falugyűlést
tartottak a Rábai Miklós Művelődési
Házban, ami a telekadóval kapcsolatos
kérdések megválaszolása érdekében jött
létre.
Gál Zsolt polgármester előjáróban elmondta, hogy miért volt szükség az adó
bevezetésére, illetve, hogy a rendelet
megalkotásáig és annak módosításáig
milyen folyamat zajlott ez ügyben. Az
információk könnyebb megértése érdekében kivetítőn táblázatokat, diagramokat is megtekinthettek az érdeklődők.
Főleg arról kellett tájékoztatást adni,
hogy a rendelet módosítására miért került sor. A polgármester elmondta, hogy
szerencsére nem csökkennek olyan mértékben a bevételek, mint amire az előzetes hírek alapján számítani lehetett.
A település költségvetésének mintegy
negyven-ötven millió forintos részére
kellett fedezetet találni a telekadó révén

és erre az alacsonyabb összeggel is lehetőség van. Azokon a településeken, ahol
a telekadó bevezetésre került, mindenhol magasabb összegről beszélhetünk,
mint az Ecseren elfogadott egységes 10
Ft/m2 ár. Ebben az összegben, hosszas
egyeztetés után, még a nagy földterületekkel rendelkező tulajdonosokkal is
megegyezésre jutott a faluvezetés. Tárgyalások során kinyilvánították, hogy
ennek az összegnek a befizetését vállalni tudják, anélkül, hogy a vállalkozásukra túlzott teher nehezedne.
A Falugyűlésen felszólalt Sosovicza
Jánosné, aki nehezményezte, hogy az
adó főleg a Kálvária telepen élőket
sújtja. Ő a kommunális adó bevezetése
mellett érvelt, azt mondva, hogy igazságosabb lenne, ha mindenkinek fizetnie
kellene, nemcsak a telektulajdonosoknak. A telekadó helyett szintén a kommunális adót szorgalmazta egy másik

felszólaló, Bartos Pálné is. A polgármester válaszában elmondta, hogy nem volt
cél, hogy bármelyik területet hátrány
érje, és minden beépítetlen üres telekkel
rendelkezőt azonos mértékben súlyt az
adó. A kommunális adó pont azért került
elvetésre, mert az a falu teljes lakosságát
érintette volna és a cél az volt, hogy az
ecseri lakosok közül minél kevesebben
legyenek azok, akiket az önkormányzatnak terhelnie kell. Amúgy az ebből
az adófajtából befolyó kb. 30 millió
forint nem is lenne elég a falu költségvetési egyensúlyának fenntartásához. A
telekadó egy vagyoni típusú adó, és a
helyi rendelet szerint az a lényege, hogy
nem a lakóingatlanhoz tartozó területet
terheli, hanem csak azokat, akik külön
ingatlanvagyonnal rendelkeznek.
A Falugyűlés remélhetőleg elérte célját, és pontos válaszokat adott a felvetődött kérdésekre.

Cserfa

Közügyek
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Testületi ülés – február 15.
A képviselő-testület február 15-én megtartott soros ülésén először a közbiztonság
helyzetével foglalkozott a grémium. Deli
László, a Maglódi Rendőrörs parancsnoka tájékoztatott az utóbb időben Ecseren,
s a környező településeken is megemelkedő besurranásos tolvajlásokról, s a jellemző módszerekről.
Két drasztikus módszert alkalmaznak
a bűnelkövetők. Az egyik: az üvegajtót
kővel bedobják, majd gyorsan behatolva,
a kezük ügyébe eső értékesebb tárgyakat
összeszedik és távoznak. Mire az ott lakók a zajra felébrednek, már kereket is
oldottak. A másik módszer: az ajtót berúgják, s egyszerre több személy maszkban
behatol a lakásba, és kiviszik az értékeket. Február 10-én Ecseren 3-4 csuklyás
személy az említett módon készült egy
ingatlanba behatolni. A tulajdonos szomszédja azonban, egy helyi polgárőr megzavarta őket, értesítette a rendőrséget.
Az elkövetők – külterületi földutakon – a
XVII. kerület felé menekültek. Bár üldözőbe vették őket, de nem sikerült elfogni
a társaságot. Ez a bűnelkövetői kör nem
azonos a nyáron elfogott besurranó 15-16
éves fiatalokból álló csoporttal, hanem
jóval komolyabb. A vasútvonal mentén
követtek el legtöbbször cselekményt.
Emiatt is fokozott ellenőrzést tartottak
Ecser-Maglód-Gyömrő-Péteri területén.
Deli László jelezte, a központból megerősítő erőket kapnak. Legtöbb esetben este
22-től reggel 5-ig követik el a bűncselekményeket. A „csuklyásokról” vannak már
információik. Nemcsak Ecseren, hanem
máshol is követtek el bűncselekményeket.
Deli László kérte a képviselőket, segítsék
munkájukat azzal, hogy az itt élőknek elmondják a hallottakat.
A képviselő-testület ülésén Kertész

Gyula, a Gyömrő és Térsége Víziközmű
Szolgáltató Kft. ügyvezetője a víziközmű
törvényből eredő változásokról tartott
tájékoztatást. Részletes szabályozás egyelőre nincs, konzultációk sorával keresik
az optimális megoldást a várható változásokra.
A képviselő-testület elfogadta az idei
majális költségvetését. A grémium megbízta Dévényi Gábornét, a művelődési
ház igazgatóját, hogy

A közbiztonság védelmében
Február 11-én a hajnali órákban ismeretlen tettesek 53 ezer forint készpénzt vettek el a sértett pénztárcájából az Ecseri
Vasútállomáson. A cselekményt követően a rendőrség elfogta a két román állampolgárságú elkövetőt. Gyanúsítottkénti
kihallgatásuk, őrizetbe vételük megtörtént, majd gyorsított eljárás keretén belül
a bíróság kiutasította őket az országból.
A rendőri szervek fülön csíptek bizonytalan eredetű láncfűrészeket és ágyneműket árusító két román állampolgárt. Az
árukat lefoglalták.
A polgármesteri hivatal munkatársainak közreműködésével megfogtak két

fatolvajt. A hivatal dolgozói arra lettek figyelmesek, hogy egy fekete Opel Combo
bent parkol az erdőben, Ecser határában,
miközben hallani lehetett a láncfűrészek
zúgását. Erősítést kértek. A rendőrség
körbekerítette a tolvajokat. Egyikőjük
megpróbált elmenekülni, sikertelenül. Az
ügy pikantériája, hogy az Opel Combóra
„Vagyonvédelmi Szolgálat” feliratot helyeztek el. A kocsi papírjai nem voltak
rendben. A tettenértek azt hozták fel
„mentségükre”, hogy megbízás alapján
vágták a fát. A megbízó nevét azonban
nem tudták megmondani. Ügyükben a
vizsgálat folyamatban van.

folytasson tárgyalásokat további szponzorok bevonására, a mintegy 1,7 millió
forintos költségkeret csökkentése céljából.
A művelődési ház kifeszített molinón
lévő hirdetéseit a jövőben a volt ingatlaniroda helyén, a Széchenyi utca 33. számú
telken helyezheti el az intézmény. Ezen a
téren egy, az Ecseri lakodalmas táncjátékot idéző táncospár szobrát tervezi elhe-

szóló tájékoztatót.
A képviselők öt igen és két tartózkodás
mellett, ellenszavazat nélkül megalkották
a 2012. évi költségvetési rendeletet. Az
idei költségvetés 496,7 millió forint bevétellel és ugyanennyi kiadással számol.
A kiadásokon belül a testület elkülönített
nyolc millió forint általános, hat millió forint fejlesztési és 47,5 millió forint egyéb
tartalékot. Az önkormányzati kötelezettségeken belül a költségvetés 203,8 millió
forint személyi kiadással számol. A munkaadókat terhelő járulék 53,2 milliót, a
dologi kiadások 130,1 milliót tesznek ki.
Szociálpolitikai és egyéb támogatásokra
18,8 millió forintot irányoz elő a költségvetés. Beruházásokra 18,7 milliót, más,
felhalmozási típusú kiadásokra 2,2 millió
forintot tartalmaz a büdzsé.
A képviselők egyhangúlag döntöttek
arról, hogy az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségei 2013-2015. években nem
lesznek.
(Folytatás a 4. oldalon)

Ecseri egyesületi adószámok,
SZJA 1 % átutaláshoz
Ecserért Községfejlesztő
és Szépítő Egyesület
18685303-1-13
Ecseri Nebulók Szervezete
18675050-1-13
Ecseri Polgárőr Egyesület
18670330-1-13
Rákosmezeje Horgászegyesület
19169280-1-13

lyezni a Szlovák Önkormányzattal közösen a községi önkormányzat még idén. A
hirdetőfelület a szobortól 5-6 méter távolságra lesz. Amennyiben a szobor érvényesülése szempontjából zavaró a molinó,
akkor más helyet keresnek neki.
A képviselő-testület – ellenszavazat,
tartózkodás nélkül – elfogadta az Ecser
Sport Egyesület, illetve a másik települési sportszervezet, az Ecser Kulturális és
Sport Egyesület tavalyi tevékenységéről

Segítség Közalapítvány
18674640-1-13
Ecseri Zöld Koszorú
Hagyományőrző Kör
18689974-1-13
Rábai Miklós
Művelődési Ház
és Könyvtár
16795808-1-13

Zbohom!
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Búcsú Terus nénitől

Felvételünk a Szlovák Sütemények Napja című rendezvényen készült, ahol
Terus néni volt a zsűri egyik tagja. A képen láthatóak balról jobbra: Kiss Árpádné Magdi néni, volt konyhavezető, Riba Etelka az Országos Szlovák Önkormányzat volt alelnöke és Terus néni, azaz: Turcsány Mihályné.
Ecser legidősebb lakosától búcsúztunk
februárban. Turcsány Terus néni közel
egy évszázadon át volt tanúja községünk életének. (Az Osztrák-Magyar
Monarchiában, Ferenc József uralkodása idején született Ecseren). Idős
kora ellenére mindenben lelkesen segítette hagyományőrző munkánkat. Az
ecseri tájház kialakításakor tanácsaival
és sok régi tárgy felajánlásával járult
hozzá a berendezés hiteles összeállításához. Fáradságot nem kímélve járta a
tájház helyiségeit, igazgatta a berendezést. Az ecseri néptánccsoport 60 éves
jubileuma alkalmából a hagyományőrző körnek ajándékozta ecseri népviseleti menyasszonyi ruháját, mely
ma tájházunk egyik értékes darabja. A

néptánccsoport próbáira is ellátogatott,
hogy fiatalkori emlékeit felidézve lássa el tanácsaival a fiatalokat az ecseri
néptánc és szlovák népdalkincs hiteles bemutatásával kapcsolatban. Régi
ecseri szlovák templomi énekeit és
imáit is összegyűjtötte és örökül hagyta az utókornak. A Hajdani Ecser című
helytörténeti könyv elkészítéséhez is
nagy segítséget nyújtott. Na, és farsangi siskája és gulasája felejthetetlen marad. Terus néni igazi ecseri volt, hrdá
ečeranka bola. Köszönjük szülőfalujáért tett munkáját! Nyugodjon békében,
zbohom!
Az Ecseri Szlovák Önkormányzat és
a Zelený veniec hagyományőrző kör
vezetősége

Horgászközgyűlés
Évnyitó közgyűlés volt a Rákos Mezeje MGTSZ Horgászegyesületnél. A Rábai Miklós Művelődési Ház
adott otthont a horgászok első összejövetelének. Az
emeleti tanácsterem kicsinek bizonyult, az elmúlt év
végén megszaporodott a tagság. Úgy nézett ki, hogy
két csapat alakult ki a kezdők és az öregek között. Sok
új ötlet került napvilágra, amit hosszú és közbeszólásokkal teli vitákkal próbáltunk helyre tenni. Nem sok
reménnyel. Amiben egyetértés volt, az a víz pótlása
a tóba, a külső WC mielőbbi helyreállítása. Az egyéb
kérdésekben egy újabb gyűlés lesz hivatott dönteni.
Méhész Pál, elnök

Cserfa

Testületi ülés
(Folytatás a 3. oldalról)
A képviselő-testület ellenszavazat nélkül elutasította azt a gyömrői kérést, hogy
Ecser havonta és személyenként ötvenezer forinttal járuljon hozzá a gyömrői
Központi Orvosi Ügyelet működtetéséhez. A megkeresésre azután került sor,
hogy kiderült: a Gyömrői Önkormányzat
nem fizeti tovább az ügyelet működtetéséhez hiányzó összeget.
Beérkezett a költségbecslés a 6-os őrház
nevű buszmegálló áthelyezésével kapcsolatban. Gál Zsolt polgármester jelezte, az
előző testületi-ülésen szó volt arról, hogy
nem igazán új buszmegálló létesítéséről,
inkább a régi áthelyezéséről van szó. A
Volánbusz egyébiránt nem járul hozzá új
buszmegálló létesítéséhez. A beérkezett
költségbecslés alapján 7,6 millió forintba kerülnének a munkálatok, de a becslés
nem tartalmaz minden tételt. A pénzügyi
bizottság ülésén elhangzottak további
költségek, többek között szakhatósági
engedélyek beszerzése. A testület álláspontja szerint a teljes költség mintegy 14
millió forint lenne. A képviselők későbbre
halasztották azt a javaslatot, hogy a polgármester tervezési és kivitelezési tárgyalást kezdjen a szóban forgó buszmegálló
áthelyezése ügyében.
Döntött a grémium arról is, hogy idén
szintén megtartja a térítésmentes lomtalanítást. A részleteket Gál Zsolt polgármesternek a feladata egyeztetni a Kaposvári
Városgazdálkodási Zrt-vel.
A képviselő-testület eredményesnek nyilvánította a település 1328/1 helyrajzi számú
ingatlan bérletére kiírt pályázatot. A nyertes
a Koszta-Sped Kft. A képviselők megbízták
a polgármestert, hogy a kiírásnak megfelelő
feltételekkel a bérleti szerződést kösse meg.

Cserfa

Nemzeti ünnep

Gál Zsolt: „Legyenek
példaképei a márciusi
ifjak a ma fiataljainak”
Az idei évben már 164. alkalommal ünnepeltük március 15-ét, az 1848-as pesti forradalmat, amely megváltoztatta Magyarország sorsát a XIX. század közepétől.
Március 14-én 18 órára megtelt a Rábai
Miklós Művelődési és Közösségi Ház
nagyterme, ahol a községi megemlékezés
zajlott. Ünnepi beszédet Gál Zsolt polgármester mondott. Hangsúlyozta, hogy
példaként kell tekintenie a ma emberének ezekre a fiatalokra, a márciusi ifjakra, mert ők vakon bíztak a sikerben, ezért
tenni is mertek, nem félve a következmé-

nyektől.
Az ünnepi műsort a Laky Ilonka Általános Iskola 7. osztálya adta Kiss Katalin
osztályfőnökük vezényletével. Az elhangzott versek, szövegrészletek, a Kormorán együttes zenéi hűen tükrözték és
érzékeltették a kor hangulatát, az akkori
események nagyszerűségét. Az ünneplő
közönség vastapssal viszonozta a gyerekek munkáját, teljesítményét.
A községi rendezvény fáklyás felvonulással zárult.

Községszépítők közgyűlése
Az Ecserért Községfejlesztő és Szépítő
Egyesület február 11-én tartotta rendes
éves közgyűlését a Rábai Miklós Művelődési Házban. Császár Zoltán, az egyesület
elnöke tájékoztatta a tagságot az elmúlt
évi munkáról. Elmondta, hogy továbbra
is üzemeltetik a Teleházat. Ebben az évben tervezik az internetes sávszélességet
jelentősen növelni, és így gyorsabb netes hozzáférést biztosítani a szolgáltatást

igénybe vevő lakosságnak. Az Egyesület
nagymértékben járult hozzá ahhoz, hogy
a művelődési ház ilyen jól felszerelt legyen. Az idén szeretnének számottevő
fásítást végezni Ecseren. A fák vásárlására 600 ezer forintot szánnak. Az önkormányzattal egyeztetnek majd a faültetés
idejéről és helyéről. A tagság az egyesület
elnökhelyettesének Réfi Ferencet választotta meg.

Az italbolt-ellenőrzések
feljegyzéseiből
Ecseren is fokozottan ellenőrizték a
polgármesteri hivatal dolgozói a település italboltjainak működését az
elmúlt, rendkívül hideg napokat hozó
februári időszakban.
A Cserfa múlt havi számában közreadtuk dr. Pintér Sándor belügyminiszter felhívását, amelyben a tárcavezető
elsősorban a hajléktalanok védelmében szorgalmazta országszerte az italboltok fokozott ellenőrzését. Az alkoholos befolyásoltság alatt lévő ember
nem érzi annyira a hideget, elalhat a
szabad ég alatt, kész a kihűlés, a fagyhalál.

Barta Zoltán jegyző irányítása mellett számos szabálytalanságot észleltek
az ellenőrök.
Több esetben előfordult, hogy az
italbolt közvetlen közelében, a közterületen fogyasztottak alkoholt az italozók. Ez – mint köztudomású – tilos!
Előfordult, hogy hiányoztak az italbolt
faláról a kötelezően kifüggesztendő
felíratok. Például a nyitva tartás rendje
vagy az árlista. Más esetben a reklámtábla lógott be túlzottan a közterület
fölé, vagy éppen a közterületre volt kiállítva, s hiányzott hozzá a közterületfoglalási engedély.
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Idézés
tüdőszűrésre
Értesítjük Ecser lakóit, hogy a tüdőszűrőre való – a postázás alatt lévő – idézések 2012. március 22, 23, 26, 27, 28, 29,
30-ra, illetve április 02, 03-ra szólnak. A
Ernyőfényképszűrő Szolgálatot Törökbálinton, a Munkácsy Mihály utca 70. szám
alatt találják. Nyitva délelőtt 8-14-óráig: kedd, csütörtök, péntek. Délután,
12-18-óráig, hétfőn és szerdán tart nyitva
a tüdőgyógyintézet.

Utánpótlás
U
tánpótlás
darts OB

Januárban nagy örömmel fogadták a
gyermekek azt a hírt, hogy klubunk lesz
a februári Utánpótlás Steel OB III. fordulójának házigazdája a Magyar Darts Szövetséggel karöltve. Az előkészületekben
a gyermekek és szüleik egyaránt nagy
izgalommal és lelkesedéssel vettek részt.
A megmérettetésre február 19-én az ország több pontjáról érkeztek versenyzők:
Balatonszőlősről, Budapestről, Miskolcról, Nagykőrösről, és Székesfehérvárról
is megtiszteltek minket, mint házigazdákat. Az ünnepélyes megnyitón Gál Zsolt,
Ecser község polgármestere, és Vámosi
László, az MDSZ UP Bizottság elnöke
köszöntötte a résztvevőket. A 49 nevező 5 kategóriában 10 táblánál mérhette
össze tudását, ügyességét. Klubunkat 6
fő képviselte a következő eredménnyel:
serdülő: Szabó Bálint V. hely, ifi fiú: Pál
Attila III. hely, Pál Zoltán és Varga Dávid
V. hely. A párosok versenyén az alábbi
összeállításban értünk el eredményt: Pál
Attila-Pál Zoltán, Varga Dávid-Csóka
Szabolcs, Szabó Bálint-Csóka Nina. Gratulálunk versenyzőinknek! Köszönjük az
M+M Café, a VSE Darts Klub és a szülők támogatását!
Legközelebb húsvétkor találkozunk
nagyobb megmérettetésen, az I. Tojás
Nagydíjon, melyet a VSE Darts Klub és
a Rábai Miklós Művelődési Ház dolgozóival közösen szervezünk itt, Ecseren!
Sz. Zs.

A Cserfa következő száma április 13-án jelenik meg. A lapzárta
időpontja: április 3.
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Gyémántlakodalom

Cserfa

Hatvan éve szeretetben József és Mária
Uitz József és felesége, Mária a minap nem engedi el külföldre. Aztán – álloünnepelte 60. házassági évfordulóját máshelyként – Mongólia, más keleti állaaz ecseri iskolában. Az ünnepséget Gál mok kerültek szóba. Végül parancsnoka
Zsolt polgármester jelenléte, köszöntése belátta, nem fog menni Uitz József betette még emelkedettebbé. A közel het- szervezése, csatasorba állítása.
ven fős ünneplő sokaság tagjainak leg1957-ben aztán Uitz József – ahogy
többje természetesen szorosan a család- mondani szokták – végképp elvetette a
hoz tartozók köréből került ki.
sulykot. Nem írta alá a Kádárhoz kötőUitz Józsefnek és feleségének élete fel- dő hűségnyilatkozatot, így egyik-napról
nőttként még szorosabbá vált a vallással, a másikra a rendszer ellenségeként tarnoha hitüket kisgyerek koruk óta gyako- tották számon. Egy nap alatt leszerelték.
rolták, azt otthonról, a családból hozták. Ahova csak ment, állást keresni, minJózsef ecseri, Mária Sáriban
született, de megismerkedésük
idején itt, Ecseren közel laktak
egymáshoz.
Életük során, egy-egy életszakaszukban mindkettőjük számára okozott komoly nehézséget, hogy nem titkolták el soha
kapcsolatukat az Úrjézussal.
József nem tanulhatott. – Ki
fogja a lovat hajtani? – kapta
meg a kérdésben rejlő határozott szülői választ, amikor otthon a továbbtanulás gondolatát
vetette fel a 14 éves fiú.
Háború utáni időket éltünk,
az agyonbombázott Budapest
romeltakarításából élt. Kőművessel járták a várost, és minden munkát elvállaltak, főleg
lakásfelújításokból tettek szert
jövedelemre.
Uitz Józsefet 1950-ben hívták be sorkatonának, 1952-ben
kötött házasságot Máriával.
Rádiótávírász volt, pontosabZarándokúton a Nyolc Boldogság hegyén
ban – ma már elmondható – az
ellenséges, illetve követségi
rádióadások megszűrésével foglalko- denhova utána nyúltak, foglalkoztatását
zó csoportnak lett a tagja. – Akkor még megakadályozták. Pedig távírászi szakTito az imperializmus láncos kutyája értelmét kamatoztatták volna a Belügyvolt, emlékszik!? – kérdi mosolyogva. minisztériumban éppúgy, mint FeriheMár mint továbbszolgáló katonának tit- gyen, a repülőtéren. Nem vették föl se
kos feladataim voltak. Több ország, így a Postánál, se a Mahartnál. Pedig kellett
India, Kanada, Dél-Amerika diplomáci- volna a pénz, Mária két kisgyerekkel volt
ájának morzés kommunikációját kellett otthon.
figyelniük.
Uitz Józsefnének bedolgozásból volt
Maga se értette hogyan, de egyik nap- jövedelme, zacskókat ragasztott. Nagyon
ról a másikra, nagy lehetőséghez jutott. szerette volna elvégezni a gyors- és gépFőnöke jelezte, ha belép a pártba, kato- író iskolát. – Ha kiveszed a füledből a
nai attasé lehet Párizsban. Otthon nem is kereszt fülbevalót, és nyakláncod kereszt
mondta meg a lehetőséget, esze ágában medálját és eldobod, akkor lehet róla szó!
sem volt belépni. Másnap két pici gye- – mondta neki a párttitkár főnöke. Mária
rekére hivatkozva azt mondta, felesége nem vette ki. Így maradt a nehéz fizikai

munka, a zsaluzás, a betonelem-készítés.
Meg a hit, és a becsület!
Végül József a MÉH-nél kapott munkát. Akkor már enyhült a politika szorítása. 28 évet dolgozott ott, darukezelőként
szerelt le.
– Fiatalkorunk nagyon kegyetlen volt!
Lányunk értelmetlen elvesztése óriási
fájdalommal járt. „Csak az tudja, mi az
igazi fájdalom, kinek gyermekét eltakarja sírhalom.” A sírfelirat teljesen igaz.
– De a Jóisten Éva halálakor is segített. Rávezetett bennünket a
krizantém termesztésére, hogy
a legszebb virágot vihessük a
sírjára. Előtte már belekezdtünk
a palántázásba. A fóliasátor alatt
egy szezonban 6-7 ezer paradicsom, és 18-20 ezer paprikapalántát termesztettünk. Nagyon
vitték. A keresztúri piacon értékesítettük. Törzsasztalunk volt,
nagyon szerettek bennünket ott.
Ma már csak saját célra termelünk, de még most is csörög a
telefon, hogy ez kéne, meg az
kéne. A vevőink kopogtatnak,
hátha meggondoltuk magunkat, mégis adunk el palántát.
Általában márciusban vetettük
el a magokat, s ahogy kiment,
már raktuk is a helyére a krizantémot. Kényes növény, sok
munkával járt. Már alig vártuk
a Mindenszenteket, hogy túladjunk rajtuk. Nem volt rajta érdemi haszon, de mégis nagyon
szerettük csinálni, persze, főleg
Éva miatt – mondja Uitz József.
Az így megdolgozott pénzen,
meg a nyugdíjon kezdték el járni a „világot”. Húsz éve számos zarándokutat
végigutaztak, illetve Magyarországon is
elmentek minden nevezetes helyre.
– Sosem hittem volna, hogy eljutok a
Szentföldre. Ez fantasztikus élmény volt.
Oda, ahol Jézus Krisztus halála előtt
végigment a kereszttel. Elhatároztam,
hogy én is végigmegyek a Via Dolorosán,
mezítláb, ahogy ő. De február volt, esett
az eső, így nem kockáztattam meg, első
az egészség – mondja Józsi bácsi. – Eljutottunk a Nyolc boldogság hegyére és a
Holttengerhez is. Fürödhettem benne, jaj,
Istenem. Nagyon sós, így aztán
nem merült el senki, de én egy

Cserfa

Közérzet

Több, mint kétszáz tag, jó hangulat
Február 11-én tartotta éves közgyűlését
az Ecseri Nyugdíjas Klub. A Rábai Miklós Művelődési Ház nagytermét megtöltötte a tagság, akik először Sosovicza
Jánosné elnök beszámolóját hallgatták
meg. Elmondta, a Nyugdíjas Klubnak 204
tagja van. Ebből 178 nyugdíjas, 26 pedig
pártoló tag. Szinte minden hétvégén volt
programjuk. Fellépések, kirándulások,
saját rendezvények követték egymást.
Merczel Ferencné a gazdálkodásuk adatait ismertette. A klubnak 1,47 millió forint

Erzsébet utalvány elfogadóhely lett
az Ecseri Önkormányzati Konyha
Ecser Község Önkormányzata szerződést
kötött az Erzsébet utalványt kibocsátó
Magyar Nemzeti Üdülési Alapítványnyal. A szerződés szerint a Községi Önkormányzat Konyhája elfogadhatja az
Erzsébet utalványt. Ezáltal az óvodai,
iskolai étkezési térítési díj befizetéseknél,
valamint az egyéb ebédbefizetéseknél elfogadják az Erzsébet utalványt.
Az utalványelfogadási igény már hosszú

ideje felmerült. Az akkori étkezési utalvány-szolgáltatók viszont olyan magas
jutalékot kértek, melyet az önkormányzat
nem tudott felvállalni. Reméljük, az Erzsébet utalvány elfogadása megkönnyíti a
szülők helyzetét az étkezési térítési díjak
befizetésénél.
Az Erzsébet utalványról további információt találnak a www.erzsebetutalvany.hu
oldalon.

nagy „falatot” bekaptam belőle. Szerencsére nem nyeltem le, de
marta a számat a sósvíz nagyon! – neveti régi kalandját
a Holttengerrel.
Bugyog belőle a szó!
– A Vatikánba kétszer
jutottunk el. Másodszorra
olyan szerencsénk volt, hogy
kezet foghattam II. János Pál
pápával. Öt percig beszélt
hozzánk. Megcsókoltuk a
gyűrűjét. A pápa pecsétgyűrűje különösen nevezetes. A
halászó Szent Pétert ábrázolja, amivel a pápai iratokat
hitelesítik. A pápa elé járuló hívők ezt a halászgyűrűt
csókolják meg. Mi is így
tettünk.
Most mind a ketten jól
vannak, bár Uitz Józsefné
kezelésre jár, de ottlétemkor
szemmel láthatóan jól érezte
magát.
Két dédunokájuk jelenti
az igazi fényt számukra. A
lányuk Keresztúron él. Két Krizantémok között otthon, a fóliasátor alatt
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bevétele volt, ezzel szemben 1.43 millió
kiadás áll.
A hozzászólók az éves kirándulásokon
való részvételre biztatták
tagtársaikat, illetve dicsérték a művelődési ház új
színpadát.
A tagság a beszámolók elfogadása után a kultúrcsoport műsorát nézte meg,
majd vacsora, tombola és
vidám táncmulatság következett. A jó hangulatú rendezvény éjfél előtt néhány
perccel ért véget.

Prózaíró pályázat
Témája: Mit jelent magyarnak lenni neked? Korhatár: 7-14 év között
Terjedelme: 2 A4 oldal
Határidő: 2012. 05. 01.
Az első 3 helyezett könyvjutalomban részesül, és pályaművüket felolvashatják
júniusban egy rendezvényen!
Leadás helye: 2233 Ecser, Szent Imre u.
42. (kapun Wunderlich László) vagy Rábai Miklós Művelődési Ház (2233 Ecser
Bajcsy Zs. u. 3.)
Telefonszám: 06 70-6303593
unokájuk van. Egyikük engedett régi főnöke csábításának és
Ausztráliában telepedett le. Kint
talált magyar feleséget. A gyerekeket szombatonként magyar
iskolába járatják. A dédunokák –
hat és nyolc évesek – ragyogóan
beszélnek magyarul.
Uitz József már kétszer volt
náluk, többször azonban nem
nagyon megy. Drága a repülő,
400 ezer forint és hosszú az út,
31 óra, persze az átszállásokkal
együtt. – Hatvan év együtt. Rengeteg idő. Szívesen lennék ezzel
a fejjel, ezzel a tapasztalattal,
húsz esztendővel fiatalabb – így
Józsi bácsi! – Volt benne tányércsörgés is, hol nincs, de legtöbbször békesség, megértés, szeretet
jellemezte az életünket.
– Büszke vagyok rá, hogy soha
senkit nem csaptunk be, nem voltunk senkinek rosszakarói. Mindig csak segítettünk, soha nem
gáncsoskodtunk! – mondja végzetül Uitz Józsefné.
További fényképek
a 12. oldalon láthatók
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Oktatás-nevelés

Takarodjon el a tél,
örvendezzen, aki él!

Az ecseri II. számú óvodában azon mesterkedtünk mi, óvónénik, a dajka nénikkel
együtt, hogy a gyermekeknek ebben a szomorkás, sötét, téli időben se legyen rossz
a hangulata. Számtalanszor felmerült a
kérdés: vajon mennyit kell még várni,
hogy eljöjjön a várva várt tavasz? S hogy
ezt megtudjuk, bújt elő” barlangjából” a
sok kicsi plüss medvebocs és vándorolt el
az ovi csoportjaiba. Február 02-án ez volt
a belépő.
Örömmel szorongatták kis macikájukat
a gyermekek, s miután mindegyik nyakába egy színes masnit raktunk, bekerültek
egy napra új kis otthonukba. A polcokról,
az ablakból sok-sok játékmackó figyelte
csillogó üvegszemekkel a vidám mulatozást. Brummogástól voltak hangosak
a csoportok, járták a medvetáncot kicsik
és nagyok közösen. Volt méznyalogatás,
macis kekszevés. Újszerű, vidám progra-

munkat csupán a délidő szakította meg.
Eddig tartott a macinap, ahol mindenki jól
szórakozott.
Ezzel azonban még nem volt vége a
mulatozásnak. Néhány nap múlva, február 10-én megérkezett a „farsang farka”, az
igazi farsangi mulatság. A gyerekek nagy
izgalommal és örömmel készültek erre a
napra. Ötletesebbnél ötletesebb maskarát öltöttek. A jelmezesek bemutatkozása
előtt a Gézengúz zenekar alapozta meg
a hangulatot. A táncos mulatság végén a
csoportok körbejárták a termeket, megcsodálva egymás öltözékét. Nem maradhattak
el a csalafinta feladatok, versengések sem,
amik boldog mosolyt, kacajt csaltak a kis
arcokra. Pihenésként és a nap lezárásaként a gyerekek jóízűen elfogyasztották a
finom süteményeket, üdítőket.
Durayné Környei Emese
óvodapedagógus

Beiratkozás az óvodákba
2012. április 16-18-ig 8.00-12.00 óráig
beiratkozás lesz az 1. és 2. sz. Óvodában. A beiratkozáshoz az alábbi okmányok szükségesek: a gyermek születési

anyakönyvi kivonata, lakcímkártyája, taj
kártyája, oltási könyve és védőnői státuszvizsgálati lapja, valamint a szülők
személyi igazolványa és lakcímkártyája.

Cserfa

Szelektív
hulladékgyűjtés
óvodánkban
Környezetünk tisztán tartása a jelen nemzedék feladata, azt szeretnénk, ha ezzel
a szemlélettel minél hamarabb azonosulnának az ecseri 1. számú Óvoda gyerekei.
Fontosnak tartjuk, hogy minél hamarabb
megtanulják a gyermekek a környezetvédelem jelentőségét. Ahhoz, hogy a Föld
megmaradjon, már ők is sokat tudnak
tenni. A mi szerepünk abban van, hogy
megtanítsuk őket, hogy hogyan tudnak
ebben segíteni.
A gyerekek szüleiktől, nevelőiktől
utánzással sajátítják el, hogyan viszonyuljanak környezetükhöz.
Megtanítjuk őket arra, hogy ne szemeteljenek, mert ezzel veszélyeztetik az
őket körülvevő növény és állatvilágot,
valamint az emberiséget egyaránt.
A környezetvédelem megjelenik a
mindennapjainkban,
beszélgetéseink,
sétáink, kirándulásaink alkalmával. Február hónapban részt vettünk egy környezetvédelmi bábelőadáson, ahol az erdő
védelmének fontosságával ismerkedtek
a gyerekek. Mi pedagógusok akkor tehetünk a legtöbbet, ha ezzel a szemlélettel minél hamarabb megismertetjük
a gyermekeinket. A gyerekek ismereteit
bővítjük a körülöttük megtalálható anyagokról, megtanítjuk ezeket az anyagokat megfelelően szétválogatni, valamint
ezek újrahasznosításának lehetőségeivel
is megismerkedünk.
Bekapcsolódtunk a szelektív hulladékgyűjtésbe, így február óta lehetőség nyílik arra, hogy a gyerekek óvodánk udvarán elhelyezzék az otthonról hozott papír
és műanyag hulladékokat. A begyűjtött
hulladékért intézményünk pénzbeli bevételben részesül.
Elkülönítjük a szerves és a szervetlen hulladékot, így nyár óta már tudunk
komposztálni is.
Célunk, hogy a környezetbarát életvitel megteremtését biztosító tevékenységek közül minél többel ismertessük meg
a gyermekeket. A kezdeményezésünk
által remélhetőleg egyre több szülő kapcsolódik hozzánk.
Petneházi Tamásné
Óvodavezető

Cserfa

Lélekgondozás
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Húsvét titka
Egyik állomáshelyemen, húsvét hétfőn
este átmentem az egyik szomszédba.
A férfiak már elég kapatosak voltak. Az
asszonyok kimentek az udvarra: „Miket
fognak mondani a papnak”? Az egyik
férfi nekem szegezte a kérdést – nemrég
temettem az apját – az örökéletről beszélt
ahelyett, hogy búcsúztatta volna. Belenéztem a szemébe, s csak annyit mondtam: az édesapja hívő ember volt, de maga
nem fog vele odaát találkozni. A szemén
látszott, hogy megrendítette a mondásom.
Aztán sok mindenről beszélgettünk…
Pár hónap múlva jelentkezett, készítsem keresztelésre elő két általános iskolás
fiát, és a házasságukat is elrendezték Isten
előtt.
Amit legmélyebben megél az ember,
azt a legnehezebb kifejezni.
A hitetlen ember számára Krisztus feltámadása olyan dolog, amely csak a keresztények képzeletvilágában él.
Nekünk, hívőknek, Krisztus feltámadása sokkal biztosabb realitás, mint a legszilárdabban bizonyított történelmi tény (1
Kor 15, 12 – 20)
Ennek kapcsán felvetődik a kérdés: a
keresztény ember hogyan tudja kifejezésre juttatni Krisztus feltámadásába vetett
hitét a hitetlenek előtt? Aki hisz Krisztus
feltámadásában, az kénytelen az apostolok
tapasztalataira támaszkodni. Csak az Ő
tapasztalataik, élménybeszámolóik alapján hihetünk mindannyian Krisztusban.
Más út nem létezik számunkra. Állítják,
hogy ugyanazt a Krisztust látták élve, halála után, akit halála előtt ismertek. A feltámadás eseményének hogyanja-mikéntje
egészen ismeretlen számukra is. Krisztus
nem árulta el nekik. A tény világos. Látták
és életükkel tettek tanúságot róla. Az értelemnek el kell fogadnia – minden emberi
bölcselkedés, okoskodás nélkül –, hogy itt
egy csodálatos titokról van szó.
Nagypéntek délután óta Péter és János
számára Krisztus sírja a bukást jelképezi.
Ennek ellenére, íme, most, teljes külső és
belső feszültséggel futnak egy új remény

felé, Az üres sír felé. Ez a remény zavaros
és felcsigázott bár, de mégis csak remény.
És ők ilyen reménnyel futnak.
Vajon nincsenek a mi életünkben is
olyan bukások, kudarcok, amelyeket
végérvényesnek gondolunk, miként ezt
Krisztus bukásáról gondolták az apostolok?
De igen is vannak! Minden igaz keresztény életében kell, hogy legyenek ilyen
kudarcok. E nélkül nem is lehet keresztény élet.
Vannak olyan vágyak, amelyeket – rajtunk kívül álló okok miatt – nem valósíthattunk meg. Vannak olyan és méltányos
boldogságok, melyek füstbe mentek…
De kérdem, hogy ezekkel a kudarcokkal
párhuzamosan, rendelkezünk-e azzal a
biztos reménnyel,
mely túllát a megpróbáltatásokon,
bármilyenek is legyenek azok? Van-e
bennünk
olyan
remény, amely a
kudarcokon
túl
meglátja a feltáma-

dásnak minden kudarc feletti hatalmát. A
Feltámadott tanítványai vagyunk.
János apostol látott és hitt (Jn. 20, 9)
Hogyan olvassuk tehát az Írást? Csakis
úgy van ennek értelme, ha azt keressük
benne, hogy segítségével hogyan találkozhatunk mind személyesebben a Feltámadt Élő Krisztussal, életünkkel, erőnkkel, erkölcsünkkel, igazságunkkal.
Keresztelés előtt mindig meglátogatom a családot. (Szolnokon is megtettem,
pedig nem kis elfoglaltságot jelentett.) A
kérdés lényege: „Hisznek-e az örökkévalóságban”? Az egyik ilyen látogatásnál
az apuka nevetve mondta, hogy nem. Az
anyuka jelezte: hiszem, hogy az édesanyámmal odaát találkozom.
Barotai Endre, plébános
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Programok

Cserfa

A Rábai Miklós Művelődési Ház rendezvényei
2012. március 31-én, szombaton 21-03
óráig
Bolondbál
Jelmezverseny!
A jegyek elővételben 1300 Ft-os áron vásárolhatók március 14-ig.
2012. április 6-án, pénteken 15-17 óráig
Kreatív kuckó
Zsenília állatfigurák készítése
A belépés díjtalan!

gosítás a 06 20 560 25 62-es vagy a 06
29 335 346-os telefonszámokon kapható.
Este 21.00 órai kezdettel egy hatalmas
bulival zárjuk a napot, ahol a 80-as, 90es évek és napjaink legjobb zenéit játszsza Dj. Puhusz.
A jegyek elővételben 600 Ft-os áron
vásárolhatók meg 2012. április 11-ig a
művelődési házban. A helyszínen 1000
Ft.

matát és eredményességét.
Ha kétségei vannak gyermekével kapcsolatban, egy objektív méréssel választ
kaphat, és szükség esetén egyénre szabott, célirányos fejlesztési folyamattal a
meglévő hiányosságok megszüntethetők,
az iskolai kudarcok megelőzhetők.
Bővebb felvilágosítás: Némethné Zöldi
Gabriella fejlesztőpedagógus
06 70 568 4559, művelődési ház 06 29
335 346

2012. április 7-én, szombaton 10 órától
2012. április 18-án, szerdán 10 órakor
Kosárfonás
Húsvéti kalamajka a VSE Darts Club az Mesesarok
A 40 órás (16 alkalom) tanfolyam alatt
EKSE Darts Club valamint a Művelődési Szabad Ötletek Színháza: Misi Mókus ka- minden résztvevő sikeresen elsajátíthatja
Ház közös szervezésében
landjai
a kosárfonás (népi mesterség) alapjait és
Programok:
A belépés díjtalan!
elkészítheti saját kezű munkáit, kisebb
10 órától I. Tojás Nagydíj - nyílt steel
– nagyobb kosarakat, tálcákat, rusztikus
dartsverseny
10.30 – 12.30 óráig arcfestés
11 – 14 óráig kézműves foglalkozás
14 -15 óráig lufihajtogató
bohóc
Egész nap játszósarok
A belépés díjtalan!
Húsvéti Nyuszi Kupa Sakkverseny
A verseny típusa (létszámtól
függő): ifjúsági és felnőtt
2×10 vagy 2×5 perc, körmérkőzés, svájci sorsolás és első
forduló: április 7. (szombat)
10 óra
Regisztrációs díj: felnőtt 500
Ft, gyerek 200 Ft
További részletes inforKamarás Zoltán és Abonyi Attila összeállítja a Rábai Miklós Művelődési Ház új színpadát. A
máció: Strenner Jenőtől
„világot jelentő deszkák” nemcsak nagy teherbírásúak, de nagyon praktikusak is. A színpad
(06/1/256 05 95) vagy a Műszétszerelhető, s tetszőleges helyszínen összerakható.
velődési Házban (06/29/335
346) kapható.
Márciusban- áprilisban induló új prog- tartóedényeket.
ramjaink
Tanfolyamvezető: Tuba Sándor kosárfonó
2012. április 14-én, szombaton 14
mester
órától
Kabóca
Részvételi díj anyaggal együtt: 36.000 Ft
A Tánc Napja Ecseren immáron 2. (R)Észképesség – fejlesztő program
(részletfizetés lehetséges)
alkalommal kerül megrendezésre Szil- Amikor a gyerekek megkezdik iskolai ta- Foglalkozások szerdán és pénteken 17.30
ágyi Edina és a Művelődési Ház kö- nulmányaikat, a sikerhez szükségük van órától. Kezdés: április 18. szerda
zös szervezésében. Várunk mindenkit előzetes ismeretekre és saját képességeik A tanfolyam minimum 5 fő jelentkezése
szeretettel, még több tánccal, még több megfelelő fejlettségére. Ha a gyermek pl. esetén indul!
mozgással egy fantasztikus program ke- • Nem szeret verset tanulni;
retében, ahol lehetőség nyílik kipróbál- • Nem szívesen rajzol;
A programokról további részletes inforni akár egy, akár több táncos, mozgásos • Csak többszöri szólítás után figyel a fel- máció a művelődési házban kapható.
foglalkozást.
nőttre;
Rábai Miklós Művelődési
A programokra órajegy 500 Ft-os illetve • Nem mesél az óvodai eseményekről,
és Közösségi Ház
napijegy 2000 Ft-os áron vásárolható a az egy-egy részképesség fejlettségével 2233. Ecser, Bajcsy-Zsilinszky utca 3.
helyszínen.
kapcsolatos problémára utalhat, amely Telefon: 06(29)335-346
A részletes programról bővebb felvilá- hátráltathatja a gyermekek tanulási folya- www.ecsermuvhaz.hu

Cserfa

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
Posta
335-179
Maglódi Rendőrőrs
325-107
Eurovill
06/40-980-030
(Közvilágítási hibabejelentés)
fax: 29/530-101
Ecseri Polgárőr Egyesület 06/20 488-2257
06-30/245-22-68

Közbiztonság

Karneváli hangulat
Láttak Önök már méregzsákot vagy piros
traktort, amely hungarocellből készült?
Találkoztak már a perecet áruló Mariska
nénivel és a megelevenedett tengerrel?
Aki részt vett a Laky Ilonka Általános
Iskola hagyományos
farsangi rendezvényén, az láthatta
ezeket a különleges
jelmezeket. Az alsósok színvonalas
maskarákban színes
kavalkádként hömpölyögtek át a folyosón a hangulatosan
feldíszített tornaterembe. A karneváli
hangulatot fokozták az 5. osztályosok hupikék törpikéi, akik a gonosz Hókuszpók
világvégéjét is túlélték. A 6.osztály vámpírjaitól azóta is retteg mindenki. A tanári kar (ecserocky) indián naptáncát nagy
tetszéssel és tapssal jutalmazta a nézőközönség. A tombolasorsolás hagyományosan nagyon sikeres volt, sokan távoztak

A maglódi rendőrörs felhívása
Kérem, fogadja meg a Maglódi Rendőrőrs
munkatársainak ajánlását a gépkocsi feltöréssel lakás, betörésekkel kapcsolatos lopások, rongálások megelőzése érdekében.
Lehetősége szerint soha ne hagyja gépjárművét az utcán. Semmiféleképpen ne
hagyjon jól látható helyen, (üléseken, kalaptartón vagy kesztyűtartóban) készpénzt,
értéket.
Ha van, gépjárművét az ingatlanhoz tartózó zárt udvaron tárolja, a járművet az udvaron is zárja be.
Javasoljuk távfelügyeleti rendszerbe
kapcsolt vagyonvédelmi riasztórendszer
kiépítését! Az ilyen rendszerekkel védett
ingatlanokba nincs, vagy nagyon ritkán
van betörés.
Kísérje figyelemmel a háza környékén
lézengő gyanús személyek megjelenését,
személyleírását, viselkedését. Az elkövetők a támadás előtt gyakran feltérképezik az ingatlan belterületét, a környéket,
a forgalmat. Ha otthonukból távozva a
lakókörnyezetükben ismeretlen személygépkocsit és bennük várakozó személyeket látnak parkolni, jegyezzék fel annak
rendszámát, telefonkészülékük jegyzéké-
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be, vagy egy papírlapra, majd értesítsék
a rendőrséget, melyet akár név nélkül is
megtehetnek.
Az utcáról becsengető, szolgáltatást kínáló, vagy túlfizetés miatt visszafizetést
ajánló személyeket ne engedjenek be az
ingatlanba.
Ha az illető rosszullétre hivatkozik, ne
engedje be az ingatlanba, hívjon mentőt.
Minden ilyen esetben azonnal értesítse a
rendőrséget.
A bűncselekmény észlelése esetén
Őrizze meg nyugalmát és koncentráljon a személyleírásra. Figyeljék meg a
támadó(k) menekülési útvonalát, a menekülés eszközét!
Haladéktalanul értesítse a rendőrséget (112, 107), és a helyszínen várja meg
a járőrt. Mindent jegyezzenek fel, amit
észleltek!
A helyszínt ne változtassák meg!
Javasoljuk az ingatlan belterületén mozgásérzékelővel ellátott világítás kihelyezését.
Ha hosszabb-rövidebb időre elhagyják otthonukat, vegyék fel a kapcsolatot
a szomszédokkal, rokonokkal. Ürítsék ki

boldogan nagy nyereménnyel.
A bálkirály (Einviller Máté) és bálkirálynő
(Száz Erika) és a bálherceg (Cseh László)
és bálhercegnő (Oláh Laura) nyitótánca
után megkezdődhetett a diszkó, amelyen
a zenét két tanítványunk, Engler Peti
és Szalóky Misi
szolgáltatta.
Az iskola legkisebbjétől a legnagyobbig mindenki
találhatott számára
megfelelő programot.
Ezúton is szeretnénk megköszönni
a szülői támogatást, a rengeteg tombolatárgyat, a büféhez a felajánlásokat és a
szülők segítségét a farsang lebonyolításában.
Biztos vagyok benne, hogy mindenki sokáig fog emlékezni erre a vidám, jó hangulatban együtt töltött délutánra.
PHK
egymás
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y go
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Házőrzőjük hirtelen megbetegszik, mérgezési tüneteket mutat, elpusztul, fokozottan figyeljenek lakókörnyezetükre.
Bevásárló központok területén ne hagyják felügyelet nélkül értékeiket sem a
gépjárműben, sem a bevásárló központban. A bevásárlásról elterelve figyelmüket
(pl.: útbaigazítás kérés) egy pillanat alatt
eltulajdonítják értéktárgyaikat.
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a
bűncselekmények nagy része odafigyeléssel megelőzhető. Ne hagyjunk alkalmat és
lehetőséget a bűnözőknek, hogy anyagi
javainkban minket megkárosítsanak. Vagy
bűncselekmény áldozataivá váljanak.
A bűnmegelőzés közös érdekünk. Kérjük ön is tegye érte!
Deli László r. őrnagy
Őrsparancsnok

Lótrágya ingyen!
Jó minőségű lótrágya ingyen elvihető!
Táplálja vissza földjét, hogy kiskertje jól
teremjen! Kiszállítás megoldható! Kérem,
hogy egyeztetés végett keressen minket:
Varázs Lovas Sport Egyesület. Ecser,
Szent Imre utca. T: 06-30-9843-034

Uitz József és felesége, Mária napjainkban és a hatvan évvel ezelőtti
házasságkötésük idején.
Írásunk a 6-7. oldalon

Február 11-én tartotta éves közgyűlését az Ecseri Nyugdíjas Klub.
Itt készültek felvételeink. Az eseményről lapunk 7. oldalán olvashatnak beszámolót.

