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Képviselő-testületi ülés – május 16.

A képviselő-testület május 16-i ülésén a
Védőnői és a Háziorvosi Szolgálat beszámolójával kezdte a munkát, ellenszavazat
nélkül elfogadva két a szervezet tavalyi
tevékenységének az összefoglalóját. Az
ülésen megjelent Kóspál Lajos doktor –
aki fölépült betegségéből, egészségi állapota szerencsére rendben van – jelezte,
hogy betegei elmondása, napi tapasztalata azt mondatják vele, hogy az ügyeleti
kérdés megoldására más ellátót célszerű
keresni. A gyömrői ügyelettel sem betegei, sem ő nincs megelégedve. Fölvetődött a Vecséshez tartozás lehetősége is.
Gál Zsolt polgármester jelezte, beszélt a
kérdésről Szlahó Csaba polgármesterrel
és dr. Szarvas Tiborral, a vecsési ügyelet
vezetőjével, és azt a választ kapta, hogy
az esetleges változás hosszabb időt igényel. Dr. Varga Ágnes háziorvos meg-

Dr. Kóspál Lajos a testületi ülésen

küldte írásbeli beszámolóját, de az ülésen
nem tudott részt venni.
Elfogadta a grémium az Ecseri Nyugdíjas Klub beszámolóját is. Sosovicza Jánosné, a Nyugdíjas Klub elnöke egyebek
mellett arról tájékoztatott, hogy augusztus 4-én a felvidéki Nagymagyarra utaznak, megpróbálják újraéleszteni a testvértelepülési kapcsolatokat.
A képviselő-testület titkos szavazással, de ellenszavazat nélkül döntött arról,
hogy ismét Dévényi Gábornét választja
meg a Rábai Miklós Művelődési Ház élére, öt éves időtartamra. A művelődési ház
igazgatói posztjára kiírt pályázaton hatan
indultak, három pályázat felelt meg a kiírásnak.
Napirenden szerepelt az augusztus 20-i
Szent István Napok községi programtervezete, amelyet elfogadtak a képviselők.
Megjelölték a kiadások felső határát, s
amennyiben ezt a
keretet túllépnék a
költségek, akkor azt a
művelődési ház saját
bevételéből finanszírozza. A programért
természetesen Dévényi Gáborné régi-új
igazgató a felelős,
akiről lapunk 10. oldalán cikk olvasható.
A képviselők – ellenszavazat nélkül,
hét igen szavazattal

– elfogadták a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő Együttműködési
Megállapodást. Felhatalmazták a polgármestert a szerződés aláírására.
A képviselők egyhangú határozatot hoztak arról, hogy a település üzemeltetési
feladatait végző műszaki csoportot június
30-i hatállyal megszünteti. Döntött arról
is, hogy e közfeladat ellátása hatékonyabban működő, önkormányzati tulajdonú kft.
megalakítása előkészítését a Polgármesteri
Hivatal megkezdheti. A testület megbízta a
polgármestert, hogy a változás következtében felmerülő munkajogi lépéséket tegye
meg, intézkedjen a dolgozók jogfolytonos
átlépéséről.
A képviselők rendeletet alkottak: módosították a köztisztaságról, a hulladékkezelésről, a hulladékok szelektív gyűjtéséről
és a környezetvédelemről szóló önkormányzati jogszabályt. Ennek értelmében a
rendszeres gyűjtésben a hatvan literes kuka
ürítési díja havi 1460, a száztíz-százhúsz
literesé 1800, a 240 literesé 2800 forint.
A többlethulladék elszállításához használható száztíz literes zsák díja darabonként
bruttó 560 forint. A nyolcvan literes zsáké
darabonként bruttó 425 forint.
A képviselő-testület egyhangúlag elutasította a Rákóczi utca 38. szám alatt lévő
Kazánház Üzletház vételi ajánlatát.
A grémium döntött arról, hogy részt vesz
a Társadalmi Megújulás Operatív Program
keretében meghirdetett Óvodafejlesztés című pályázaton. Sikeres
pályázat esetén több területen nyí-
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Megkezdődött a Faluközpont fejlesztése
Megtartottuk a majálist, ami ugyan nem
május 1-én volt, de talán éppen ezért igen
szép számmal vettek részt rajta.
Úgy látom, hogy a civil szervezetekkel
történő együttműködés és a közösségi rendezvényekre fektetett kiemelt hangsúly valódi közösséggé formálja Ecsert. A következő nagyobb eseményünk a Búcsú lesz,
amit ugyan nem az önkormányzat rendez,
de a búcsút megelőző estére a Múzeumok
Éjszakáját szervezi, aminek keretén belül
tárlatvezetéssel lehet megtekinteni a Tájházat, illetve a templomot. Reméljük ez
a hétvége is sokakat vonz majd és ezzel
ismét egyre több árus és mutatványos gondolja úgy, hogy érdemes Ecserre jönnie.
Szeretném elérni, hogy a településen történő fontos, közérdekű dolgok híre minden
ecseri lakoshoz eljusson, és azt is szeretném, ha ezekről a dolgokról a visszajelzés
is megérkezne hozzám. Amíg ez realizálódik, addig is kérek mindenkit, hogy akár
jó, akár rossz véleménye, észrevétele van,
azt jelezze felém a polgarmester@ecser.hu
e-mail címen. Az ide érkező kérdésekre is
válaszolni fogunk.
A Faluközpont fejlesztésének következő
lépéseként elkészült az egyik híd felújítása.
Ennek költségeit és kivitelezését a Szlovák
Nemzetiségi Önkormányzat vállalta magára. További két híd is felújításra kerül,
de ebből csak egy, amit önkormányzati
lik fejlesztési lehetőség az 1. számú Grassalkovich téri és a 2. számú Andrássy utcai Óvodában. Mód nyílik
szervezetfejlesztésre, továbbképzésekre,
tréningekre, nem engedélyköteles építésre, eszközök beszerzésére. A pályázathoz
önerő nem szükséges.
A képviselő-testület elutasította a Jobbik Magyarországért Mozgalom Ecseri
Alapszervezetének kérelmét, melyben a
szervezet részére iroda biztosítását kértek
a Rábai Miklós Művelődési Házban. Szilágyi Károly alpolgármester hangsúlyozta,
más helyet kell keresni, de ne a művelődési ház falain belül. – Ez a tevékenység nem
ide való – szögezte le Szilágyi Károly.
A képviselők határozatukban felszólították a Horgászegyesületet, hogy a tóparton tervezett rendezvényekről, esetleges
bérbeadásról minden esetben előzetesen
tájékoztassa a tulajdonost, azaz az önkormányzatot.

forrásból kell finanszírozni, mert a másiknak a költségeit és kivitelezését Szilágyi
Károly alpolgármester vállalta magára.
Tervezzük a Széchenyi utca díszburkolattal történő lerakását is. Ezzel egyidejűleg
a patakmeder rendbetételén is dolgozunk.
Több felajánlás érkezett a civil szervezetektől, többek között a Polgárőrségtől is,
akik munkával, a díszburkolat lerakásával
vállaltak feladatot. Örülünk, hogy sokak
magukénak tekintik, hogy minél szebb
legyen a falu és hozzájárulnak anyagilag,
vagy munkával, hogy a községnek ez a beruházás ne kerüljön túl sok pénzébe.
Az együttműködés másik jó példája a
Cserfa utca felújításának esete. Még 2011ben egyeztetés kezdődött a Belső-Kálvária
útjairól, árkairól. Pályázati lehetőség és saját forrás hiányában az önkormányzat nem

tudja az utakat a
lakosok igényének megfelelő
állapotba hozni.
Az utcában lakó
Juhász Ferenc
magára vállalta,
hogy a lakosok
hozzájárulását
kéri. Az önkormányzat vállalta az útalap elkészítését és
a lakosok által megvásárolt mart aszfalt
leterítését. Ez is jól mutatja, hogy összefogással, együttgondolkodással jelentős
eredményeket lehet elérni. Tervezzük,
hogy hasonló módon további utcák is javításra kerülhetnek.
Gál Zsolt
polgármester

Hagyományos Majális
– rendhagyó epizódokkal
Május 18-19-én ismét majálisozó emberek zsivajától volt hangos az Ady Endre utcai sportpálya. Bár a rendezvényt
megelőzően kisebb hullámokat kavart az
új időpont, talán elmondhatjuk, hogy jól
döntött a képviselő-testület, amikor nem
akartunk konkurálni a négy napos május
1-je országos programdömpingjével.
Hagyományos programszerkezettel, új
formában vártuk a kikapcsolódni vágyókat: a tavaly beszerzett mobil színpad új
lehetőségeket teremtett a rendezvény elrendezését illetően, amit a közönség elismeréssel fogadott.
18-án, pénteken, a helyi kötődéssel bíró
Zorall produkció várta a rock zene szerelmeseit. 22 órára, a Zorall fellépésének
idejére szép kis csapat gyűlt össze, hogy
együtt énekelje kedvenceivel a rockosított
régi magyar slágereket.
19-én, szombaton a hagyományos főzőés fociverseny nyitotta meg a napi programok sorát. A főzőversenyen 9, a kispályás labdarúgó tornán 8 csapat veselkedett
neki a feladatnak. A színpadot délelőtt az
I. és II. számú Óvoda csemetéi avatták fel.
A gyerekek műsora után a kicsiknek adott
műsort a Fabula Sátorbábszínház: Vitéz
László kalandjain jól szórakoztak kicsik

és nagyok egyaránt. A bábelőadás után
lehetett kézműveskedni a Családsegítő
Szolgálat munkatársainak, pónilovagolni
a Varázs Lovas Sportegyesületnek a jóvoltából, és bárki kipróbálhatta az íjászkodást
az Ecseri Szittya Íjászok által felállított
táblánál. Miközben a bográcsokban az
ecseri hentes felajánlása révén a látogatók számára is elkészültek a finomságok,
a rendezvénysátorban ifj. Vajda Gyula és
népi zenekara szolgáltatott jó hangulatot
az ebédhez.
Délután négy óra tájban kezdett ismét
megtelni élettel a színpad és környéke: a
Görömbő Kompánia kicsiket és nagyokat
egyaránt bevont meséjébe, amitől igazán
jó hangulat kerekedett. Ebben a vidám
hangulatban léptek színpadra az ecseri
csoportok: elsőként óriási sikert aratva a
Laky Ilonka Általános Iskola tanulói mutatták be az Ecseri Lakodalmast, majd sorjáztak a többiek: a hastáncosok, a nyugdíjasok, az E-dance-esek, western táncosok
és a Zöld Koszorú Néptáncegyüttes. A sor
zárásaként a Fitness Európa- és Világbajnok, Iski Fanni mutatkozott be a látogatók
előtt.
(Folytatás a 9. oldalon)
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Érték Ecsernek a ProForm Kft.
A ProForm Kft. – nyugodtan mondható
– az ecseri gazdasági élet egyik meghatározó szereplője. A három magyarországi
telephelyén összesen kétszáz ember számára munkalehetőséget adó társaság létszámának felét az Ady Endre utcában foglalkoztatja. 2004-ben vették át a Politoys
Szövetkezetet, huszonhét munkahellyel,
másfél hektáros területtel, négymillió
euró forgalommal. Napjainkra százra nőtt
az itt dolgozók száma, területük négy hektárral bővült, árbevételük pedig több, mint
a duplájára, közel 9 millió euróra emelkedett.
Az Ady Endre utcában foglalkoztatottak közül sokan ecseriek. A cég a 2008 óta
tartó válság időszakában is folyamatosan
képes volt növelni forgalmát. Rendkívüli
piacérzékenységük, innovációs készségük
és ésszerű gazdálkodásuk eredményeként
az itt dolgozóknak biztos a kenyere, évente rendszeresen részesülnek bérfejlesztésben.
Ecser számára sem mindegy, menynyi iparűzési adót fizet a ProForm Kft.
2004-ben 300 ezer, napjainkban 10 millió
forintot. Ez lényegében azt jelenti, mintha minden helyi lakos évi mintegy 5000
forinttal járulna hozzá, hogy a község fejleszthesse az utakat, építhessen járdákat,
működtesse az intézményeket: óvodákat,
iskolát, művelődési házat.
A cég két motorja, tulajdonosa Mihályfi
Árpád ügyvezető igazgató és Helmajer
László kereskedelmi-termelési igazgató,
mindketten mérnökök.
Tevékenységük révén a ProForm nemcsak Magyarországon, de a régióban is
vezető édesipari csomagolóanyag-gyártó bázissá nőtte ki magát. Olyan finomságokat gyártó cégóriásokat tudhatnak
megrendelőik között, Mint a Nestle-t, a
McDonnald’s-ot, a Kraftot, a Lindtet vagy
a Bonbonettit.
Termékeiket a legkülönfélébb technológiával állítják elő. Dolgoznak
préslégformázással,
vákuumtechnológiával, van extruder üzemük. A legfiatalabb termelési területük pedig a műanyag
fröccsöntés. Utóbbi segítségével nemcsak
díszdobozokat gyártanak az édesiparnak,
hanem például Elektrolux porszívó alkatrészeket is. De vákuum technológiájuk és
extruder üzemük révén a vastagabb műanyag lemezekből készülő alkatrészek
gyártása terén is élen járnak, logisztikai
tárcáikkal és autóbusz-alkatrészeikkel be-

szállítói a járműgyártásnak is.
Töretlen fejlődésük egyik titka, hogy
együtt dolgoznak a nagy cégek marketing,
csomagolás fejlesztő és műszaki fejlesztő
csoportjaival. Ezen cégóriások megértették Mihályfi Árpádék javaslatát, s a csomagolóanyag elkészíthetőségének ipari
szempontjait már akkor megkonzultálják
velük, amikor egy-egy termék „új ruhája”
még csak a tervezők fejében formálódik.
A konzultáció hiányában lehet akár a legcsodálatosabb ruhakölteményről is szó,
ha azt egyszerűen nem lehet megvalósíta-

előírásai szerint dolgozik.
Gyors fejlődése közben is ügyel arra,
hogy a technológiai berendezések működtetése vagy a szállító járművek közlekedése ne zavarja a környéken élők nyugalmát. Ezt zárt kerítés építésével vagy
például a készáru szállító kamion forgalom útvonalának jővőbeni megváltoztatásával is segíteni kívánja. Nemrég a környékben élők kérésének megfelelően egy
– a cégvezető elmondása szerint meglehetősen költséges – hivatalos környezetvédelmi vizsgálat igazolta, hogy a ProForm

Mihályfi Árpád és Helmájer László, a cég két lokálpatrióta vezetője
ni. Ilyenkor a dizájnra elköltött temérdek
pénz egyszerűen elvész. Ezt fedeztették
föl a proformosok vevőikkel, ha úgy tetszik érdekeik mentén ébresztették rá őket,
érdemesebb már a termékfejlesztésről
való gondolkodás első pillanataitól kezdve bekapcsolni a csomagolóanyag gyártókat a munkába, ennek révén ugyanis mindenki jól jár.
A ProForm Kft saját elhatározásából és
a vevői igényeknek való minél magasabb
szintű megfelelésének érdekében három –
a működését szabályozó – ISO irányítási
rendszert vezetett be. Ezek közül az egyik
a termékek mindenkor magas minőségét
hivatott biztosítani, a másik élelmiszeripari csomagoló eszköz gyártóként a higiéniai feltételeket szabályozza, a harmadik
környezetvédelmi szempontból ellenőrzi
és szabályozza a működést, tehát a cég az
ISO 14001 környezetirányítási szabvány

Kft. a környezetvédelmi előírásoknak
mind zajvédelmi, mind levegőtisztasági
szempontból megfelel, ezért alaptalanok
azok az észrevételek vagy félelmek, miszerint például a ProForm Kft. műanyagot
égetne el a telephelyén.
– Furcsa, hiszen ha valaki műanyagégetéssel vádol minket, az azt mondja, hogy
a pénzünket égetjük! Mi a műanyagot
és annak gyártásközi hulladékát feldolgozzuk, abból termelünk bevételt, miért
égetnénk el? – tárja szét a kezét Mihályfi
Árpád. – Alapelvünk a patriotizmus. Akár
helyben, akár a magyarság szintjén. Békésen szeretnénk egymás mellett élni itt, a
helyi emberekkel. Meggyőződésem, hogy
van rá lehetőség, ismerve az ecserieket,
a falu vezetőit. Összetartó, becsületes,
munkát szerető emberek, akik közé nekünk is megtiszteltetés és büszkeség tartozni – mondja végezetül Mihályfi Árpád.
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Az őrsparancsnok bűnmegelőzési javaslatai
Több fontos, közbiztonságot erősítő
szempontra hívta föl a figyelmet a Cserfának a napokban nyilatkozó Deli László
rendőr őrnagy, a Maglódi Rendőrőrs parancsnoka, Maglód és Ecser közbiztonsági illetékese.
A vagyon elleni bűncselekmények
száma májusban rendszeresen megemelkedik; így van ez évek óta, mondta az
őrsparancsnok. Ennek oka nem pusztán
az, hogy a betörők „éhesebbek” a zsákmányra. Hozzájárul a statisztika emelkedéséhez az állampolgárok nyitottabb
magatartása. A jó idő, a meleg hatására
a kertes házakban gyakrabban maradnak
nyitva a kertkapuk, a lakás- és teraszajtók, amit a betörők éles szemmel azonnal
észrevesznek. Emellett a kertbe beparkolt gépkocsik ajtajai sincsenek mindig
bezárva, olyan értékekkel a kabinban,
mint laptop, fényképezőgép vagy más
műszaki cikk. A betörések jellemzően
éjszaka, huszonhárom és hajnali öt óra
között történnek, amikor a tulajdonosok
többnyire alszanak az ingatlanokban.

Deli László rendőr őrnagy
– Nincs mese, védekezni kell! – szögezi le határozottan Deli László. Riasztóberendezés felszerelésével vagy akár
nagy testű kutya tartásával jelentősen

Okuljunk a bajból!
Községünkben - mint az ország más településein – időközönként előfordul, hogy rossz
szándékú emberek különféle módokon
megpróbálnak házakba, lakásokba bejutni
anyagi haszonszerzés céljából. (Magyarul
lopni akarnak.)
Ilyen esetben gazdag fantáziájú történetekkel keresik fel az előre kifigyelt, gyakran idős, egyedülálló személyt. Az ötletek
tára kifogyhatatlan. Bármilyen mesével
előállnak, csak jussanak be a lakásba, ahol

csökkenthető a betörések esélye. – A
bűnözők ugyanis a könnyebb ellenállás
felé mennek. Ott látnak „munkához”,
ahol kisebb a kockázat, az ellenállás, nagyobb a siker reménye.
Az őrnagy örömmel jelezte, a két településen erőszakos bűncselekmények
nem voltak az elmúlt időszakban. Januárban előfordult ugyan egy betörési
kísérlet Ecseren, amikor egy hattagú
banda csuklyával a fején igyekezett behatolni az egyik házba a Kálvária-dombon. Szerencsére a tulajdonos észrevette,
hogy bűncselekmény készül, és riasztotta a rendőrséget. A támadás meghiúsult.
Néhány hét múlva a rendőrség – más
bűncselekmény elkövetése kapcsán – elfogta a banda tagjait, így ez a jelenség
megszűnt Ecseren, és a környező településeken is.
Deli László felhívta a figyelmet arra is,
hogy az emberek többször látnak a szomszéd telkén idegen, általuk nem ismert
személyeket mozogni. Ilyenkor gyakran
csak később jeleznek. Előfordult, hogy
csak másnap szóltak a rendőrségnek. A
rendőrség kéri a lakosságot, hogy lehetőség szerint ilyen esetben azonnal jelezzék a 107-es hívószámon a látottakat. Ez
a telefon a Monori Rendőrkapitányság
ügyeletén cseng, ahonnan éjjel-nappal
tudnak járőrt küldeni a helyszínre. Azért
jobb a 107-es hívószám, mint a Maglódi Rendőrőrs telefonja, mert Maglódon
nincs 24 órás ügyelet, így éjjel-nappal
nem tudják fogadni hívásaikat. Arra is
érdemes figyelni az ecserieknek, ha a település közútjain idegen járművet látnak
közlekedni. Éjszaka például nem nagy a
mozgás a faluban, így könnyen feltűnhet, ha ismeretlen gépjármű halad végig
a településen. Ezt is jelezzék azonnal,
kéri az őrsparancsnok.

Deli László a kábítószerezés lehetőségére is felhívta a figyelmet. Két gyakori
előfordulása van. Az egyik a marihuána
cigaretta, a másik az amfetamin tabletta.
A marihuána növényi eredetű, szárított formában használt kábítószer. A

marihuána növény leveleit megszárítják,
apróra vagdossák és dohánnyal keverve,
kábítószeres cigarettát készítenek belőle. Intő jel lehet a szülők számára, ha
a gyerekeknél sodort cigaretta kellékeit
találják meg. Akár a ruházatában, akár
a lakás valamelyik szegletében. A cigarettapapírba könnyű beforgatni a zöldes
színű kábítószert.
Az amfetamin tablettát jellegzetes
szimbólumokról lehet felismerni. Ha
egy fehér pirulán napsugár piktogram
látszik, vagy például a Mercedes gépkocsi ismert jelképét fedezi föl valaki,
akkor nagy valószínűséggel kábítószeres
tablettáról van szó. Figyelni kell a gyerekek viselkedését is. A szülők abból is
könnyen leszűrhetik, hogy valami nincs
rendben a gyerek házon kívüli élete körül.
Akkor is értesítsék a rendőrséget, ha
– a jó idő beköszöntével – a köztereken
összegyűlő fiatalok garázda cselekményeit észlelik. Például szemetes edényeket borogatnak fel. Habozás nélkül hívják a 107-est. Ezzel segítik elő leginkább
a közbiztonság erősítését.

az áldozat figyelmét elterelve, azt különféle
kérésekkel megosztva, értékeit eltulajdonítják.
Néhány mese az elmúlt napokból, okulásul. Telefonon felhívták a lakost azzal,
hogy másnap este 18 órakor vízminőség
vizsgálatot végeznek a lakásában, akkor
otthon lesz-e? Ebben az esetben arról volt
szó, hogy megtudják, az adott időpontban
lesz-e otthon valaki, be tudnak-e törni.
A Vízmű tájékoztatása szerint egyébként
nem is szoktak ilyen módon vízminőséget
vizsgálni. Más alkalommal segélyt vittek

az állampolgárnak. Ő nagyon örült a zsák
krumplinak, de a „segély” átadása során ellopták a pénzét.
Gyakran előfordul, hogy hatóság, vagy
szolgáltató munkatársának próbálják kiadni
magukat az elkövetők.
Ezekből az esetekből az a tanulság, hogy
legyünk figyelmesek, vigyázzunk egymásra, kérjünk segítséget. A cselekmények
megkísérlése esetén is tegyünk azonnal bejelentést a rendőrségen telefonon, jegyezzük meg az elkövetők autójának színét,
típusát, rendszámát.
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Faktor

Cserfa

Vastag Csaba szívét megdobogtatta Ecser
Néhány nappal az ecseri majálison
való fellépése előtt nyerte el Vastag
Csaba testvérével, Vastag Tamással
előadott Őrizd az álmod című közös
dala a Fonogram Gála Legjobb Magyar Dal díját, ami arról szól, hogy
bárhol éljen is az országban, világban,
minden magyar egy és összetartozik, mondta az énekes közvetlenül az
ecseri fellépése előtt a Cserfa érdeklődésére. Vastag Csaba hozzátette, aki
ezt az üzenetet megérti, az az Őrizd az
álmod dalcímet is megérti.
– Vastag Csaba Ecser szívét dobogtatja meg fellépésével. Hogy készült erre a
napra? Ismeri Ecsert? Ismeri a vidéki
emberek mentalitását?
– Valójában fordítva van a dolog. Az
én szívemet dobogtatja meg, hogy itt lehetek. Nagyon örülök annak, hogy családias légkörben találkozhatunk. Egészen
más az, ha a televízión keresztül tekint
az ember a nézőkre, mint amikor közvetlen közelről találkozhat velük. Nagyon
jó érzés, hogy kötetlenül tudunk elbeszélgetni, segítségül híva a dalokat, s így
jobban megismerjük egymást.
– Vastag Csaba Budapesten született,
de vidéken, Veszprémben élt sokáig. Ismeri a kétféle mentalitás közti különbséget, már ha ez a jelenség létezik. Ön
szerint van ilyen egyáltalán?
– Budapesti megszületésem után körülbelül még egy hétig laktunk itt, ezt
követően Veszprémben éltem tizennyolc
éves koromig szüleimmel, testvéreimmel. Húsz évesen költöztem vissza a fővárosba. Nagyon szeretem az embereket,
függetlenül attól, hogy Budapesten vagy
azon kívül élnek.
– Azt mondják, a vidéki ember nyíltabb, egyenesebb, őszintébb természetű.
– Budapesten kívül nagyon sok kedves emberrel találkoztam, akik páratlan
lelki értékekkel bírtak. A sok közös sütés-főzés, egymás rendszeres és kölcsönös megvendégelése, a szorosabb baráti
szálak ápolása a fővároson kívül sokkal
inkább mindennapi gyakorlat. Ezzel
együtt senki nem tehet arról, hova születik, mindenkit saját értékei mentén kell
tisztelni, amennyiben erre rászolgál.
– Dalaiból az derül ki, hogy fontos
önnek a magyar történelem, a magyar
lélek, a magyar hagyomány.
– A közönségnek fontos szerepe van
abban, hogy a napokban a testvéremmel,

Vastag Tamással a Fonogram Gálán – a
kiadók és az előadók éves zenei seregszemléje – előadott Őrizd az álmod című
közös dalunk elnyerte a Legjobb Magyar
Dal díját, ami éppen erről szól. Arról,
hogy bárhol éljen is az országban, minden magyar egy és összetartozik. Aki
ezt az üzenetet megérzi, megérti, az az
Őrizd az álmod címet is megérti. Az álmokat közösen, együtt kell őrizni.
– Nem mindegy: Honoluluról beszélünk vagy Magyarországról!
– Egyáltalán nem mindegy. Magyarországon élünk, itt dolgozunk, illetve a
határon túli magyarlakta területeken, ha

tettek. Tény azonban, az X Faktor csak
a kezdet volt. Az ottani teljesítményhez
szükséges energiánál sokkal többet kell
belefektetni a napi életbe azért, hogy tartósan igazolhassuk, méltók vagyunk erre
a címre.
– A diákolimpia győzteseinek énekelte
a himnuszt a parlamentben, aztán Orbán
Viktor miniszterelnök meginvitálta önt a
dolgozószobájába, ahol egy CD-jét dedikálta neki. Ezután azt lehetett olvasni,
hogy tiszteletlen volt a miniszterelnökkel, hiszen a dedikálás közben Vastag
Csaba ült, miközben a miniszterelnök
állt. Mi történt itt?

Az ecseri gyerekek együtt énekeltek, táncoltak a színpadon Vastag Csabával
meghívást kapunk. Ecserről éppen Szlovákiába megyek. Erdélyben is gyakran
lépünk föl, legutóbbi koncertem éppen
a harmincadik volt ott a sorban. Külföldi fellépéseinken is mindent beleadunk,
lelkiismeretesen dolgozunk. Azt viszont
semmiképpen sem akarom elkendőzni,
hogy mi itthon vagyunk itthon!
– Hogyan változtatta meg az életét az
X Faktor győzelem?
– Nagyon megváltoztatta. Sokkal több
minden történt azóta, mint amit valaha is
el tudtunk volna képzelni. Sokszor csak
napi két óra alvással igyekeztünk minden energiánkat mozgósítani ezért, hogy
e múltbéli eredményre mindannyian naponta büszkék lehessünk. A közönség
szeretetét, szavazataiban megnyilvánuló
konkrét támogatását igyekeztem megszolgálni, s ha hívtak, akkor elmenni az
ország legkisebb szegletébe is énekelni,
hogy akár személyesen is megköszönjem azt a sok jót és szépet, amit velünk

– Az ünnepi alkalomra egy CD-t hoztam a miniszterelnök úrnak. Volt gyerekszobám, ha nem is túl nagy, ebben a
helyzetben is igyekeztem úgy viselkedni,
ahogy az illem megkívánja. Próbáltam
minél szebben, olvashatóbban dedikálni
a lemezt. Nehéz egy CD-t úgy dedikálni,
hogy az ember közben áll. Ha pedig csak
ráhajol az asztalra, akkor óhatatlanul
háttal áll felé, ami aztán végképp szerencsétlen megoldás.
Az eseménynek számomra a Himnusz
eléneklése is külön jelentőséget adott,
hiszen a Parlament Kupolatermében, a
Szent Korona mellett Himnuszt elénekelni nem mindennapi lehetőség egy
énekes számára.
Az ember soha nem tud mindenkinek
száz százalékosan megfelelni. Ha valaki
mindenki felé hajlong, az egy idő után
valaki felé biztosan nem őszinte. Mindig
törekedni kell azonban a jóra, a lehetőség szerinti tökéletesre.

Cserfa

Oktatás

Tanulmányi versenyek az iskolában
Idén tavasszal ismét megrendezésre kerültek az alsóban a már hagyománnyá
vált tanulmányi versenyek. A tehetséges gyerekek logikából, helyesírásból
és versmondásból csillogtathatták meg
tudásukat. A különböző időpontban zajló programokon szép számmal jöttek el
a tanulók, és minden képességüket latba
vetve oldották meg a feladatokat.
Április 19-én a helyesíróversennyel indult el a megmérettetés, ahol a 2., 3. és
4. évfolyam különböző, korosztályuknak
megfelelő feladatlapot töltött ki.
Az alábbi eredmények születtek: 2. évfolyamon 1. helyen Gazdag Marci, 2. helyen Mellik Adél, 3. helyen Sztancsik Petra és Urr Lilla. 3. évfolyamon 1. helyen
Szabó Izabella, 2. helyen Prónai Kata és
Csúri Bence, 3. helyen Nagy Borka. 4.
évfolyamon 1. helyen Kossuth Erika, 2.
helyen Nagy Flóra, 3. helyen Csizmadia
Lilla és Héjja Bettina tanulók végeztek.
Április 23-án a logikai verseny került
megrendezésre. A szervezők nagy örömé-

re itt is olyan sok résztvevő volt, hogy a
két tanterem zsúfolásig megtelt izgatott
kisdiákkal.
Végül a következő gyerekek térhettek
haza oklevéllel: 1. évfolyamon 1. helyen
Matécsa Kristóf, 2. helyen Czéh Dániel,
3. helyen Szabó Bence és Balogh Dániel.
2. évfolyamon 1. helyen Sztancsik Petra,
2. helyen Urr Lilla és Kelemen Sámuel. 3.
évfolyamon 2. helyen Bura Henriette, 3.
helyen Bódis László és Nagy Borbála. 4.
évfolyamon 1. helyen Csizmadia Lilla, 2.
helyen Kossuth Erika, 3. helyen Demian
Imre.
A szavalóverseny méltó befejezése volt
versenysorozatunknak. Ezen a rendezvényen az 1.-2. évfolyam és a 3.-4. évfolyam „küzdhetett” egymással. Komáromi
Lászlóné stílusosan versbe foglalva írja le
ezt a napot:
Versmondó verseny: A mi kedves iskolánkban szeretik a verset, / Ezért indult a
versenyen / Több mint 40 gyermek.
Az alsósok, e szép napra felkészültek

Mezei futók sikere

Iskolánkban már az évek alatt lassan hagyománnyá válik a Tápiószecsői Mezei
Futóversenyen való részvétel. Az időjárás
hál’ Istennek minden évben nagyon kedvező, versenyzésre remekül alkalmas. Ismételten nagy számmal jelentünk meg ezen
a megmérettetésen, futamonként kb.3090 gyermek is indult, tőlünk összesen 30
tanuló állt rajthoz. A versenyre leutazást
az önkormányzat kisbusza, illetve segítő
szülők oldották meg, amit ezúton is köszönök. Egyéni dobogós II. helyezést ért
el Ujvári Nikolett 2. oszt. tanuló. Ők az I.
korcsoport leány csapatban III. helyezést
éretek el (Ujvári Nikolett, Száz F., Juhász
Zs., Mellik A.) A II.kcs. leány csapat is III
helyezést ért el (Barcsa E., Gombos R.,
Dulka C., Tömböl C.). A II.. kcs-os fiúk

Tájékoztató

Tisztelt Szülők és Diákok! 2012-ben új
diákigazolvány igénylési rendszert vezettek be, ezentúl teljesen elektronikusan
történik minden. Az igénylés ezután is az
iskolákban fog történni, de ezt egy okmányirodai fényképezés előzi meg, mely
díjtalan. Itt veszik fel az aláírásokat is. Erről egy adatlapot kap az igénylő, melyet
be kell vinni az intézménybe. Az elektronikus igénylés az ellenőrzött adatlap
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nagyon, / Magyar, s külföldi költők versét / Fújták kedvesen, szárnyalón./ Hallottunk Aranyt, Petőfit és József Attilát /
És sokan megszerették a jó Bartos Erikát.
/ A gyerekek megérezték, hogy mi illik
hozzájuk, / Sok-sok vidám percet szerzett
szép előadásuk. / A zsűri számára csak úgy
röpültek a percek, / Jaj! A döntés nagyon
nehéz! / Mindig ez a helyzet! / A végére
persze meglettek a helyezettek, Akik szép
versmondásukért / Elsők, másodikak, harmadikok és Különdíjasok lettek!
1.-2. évfolyamon 1. helyen Turi Bendegúz,
2. helyen Hortobágyi Dávid és
Nagy Bence, 3. helyen Gere Márton, Különdíjat kapott Oláh Laura és Tóth Ilona,
3.-4. évfolyamon 2. helyen Barcsa Erika
és Bankó Anna. Különdíjat kapott Bura
Henrietta
Gratulálunk minden győztesnek, és az
őket felkészítő szülőknek, pedagógusoknak, és reméljük a következő tanévben
is ilyen nagy lelkesedéssel és örömmel
vesznek részt tanulóink ezeken a színvonalas megmérettetéseken.
Alsós munkaközösség
repeltek III.helyen végeztek csapatban
(Kohajda Á., Zakariás Zs., Rabóczi M.,
Barta N., Dulka N.) Volt még két IV. kcsos egyéni versenyzőnk is Kovács Tamás
és Romwalter Cintia, sajnos ők nem értek
el egyéni eredményt, de mind a felkészülés alatt, mind a versenyen nagyon szépen
dolgoztak.
Kókai Nikoletta

Rajzvetélkedő
Az idei tanévben az iskolai rajzverseny téUjvári Niki: egyéni második hely
is III. helyezést értek el (Herzog Zs., Ézsiás M., Füle B., Jankovics Z., Homonnay
M., Bobák D.) III. kcs-os lányaink II.
helyzést értek el: (Gomos P., Alexa E.,
Száz E., Lukácsy K., Herzog R.) és még
csapatban a III. kcs-os fiúk is szépen szealapján innen történik. Az okmányirodába be kell jelentkezni (Gyömrőn: 29/330011/108-as mellék, de máshol is lehet),
vinni kell a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, a személyi igazolványt és
a lakcímkártyát. A diákigazolvány díja a
korm. rendelet alapján 1400 Ft, melyet az
iskolában kell befizetni, és az intézmény
továbbítja átutalással a kiállító szervnek.
Az elkészült igazolványokat a jogosult
lakcímére postázzák, az iskola csak viszszajelzést kap a dokumentum számáról.

mája egybeesett egy országos versennyel,
mely arról szólt, hogy milyen ajándékkal
lepnéd meg egy S.O.S. Gyermekfalu lakóját. Nagyon sok pályamunka érkezett,
főleg az alsós tanulóktól. (Közülük kb. 50
rajz, illetve festmény az internetes versenyben is részt vett.) Az iskola folyosójának a falát több hónapig díszítettek ezek a
képek, és a szavazást a gyerekek végezték
el. Így a legtöbb szavazatot kapott:
1.-2. osztályban: I. helyezett Murár
Bence, 1.b, II. helyezett Korpádi Krisztián, 2.b III. helyezett: Veszelovszki Ágnes
1.b és Juhász Zsófia 1.b,
3.-4. osztályban I. helyezett Barcsa
Erika 4.a, II. helyezett Szigetvári Adrienn
4.b, III. helyezett Csizmadia Lilla 4. a.
Felső tagozaton I. helyezett Uzonyi
Emese 6.o. és Gál Réka 6.o.
Gratulálunk a lelkes kis művészeknek!
Gálné Nagy Krisztina
és Szeverné Csekei Csilla
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Iskola

Ételem az életem
Napjainkban egyre hangsúlyosabban jelenik meg a jogos igényünk, hogy életünket
minél egészségesebben éljük. Az egészséges életmód kifejezés tartalmát pontosan
meghatározni nehéz, de mindenképpen
magában foglalja a testi-lelki harmónia
mellett az egészséges táplálkozást is.
Felnőttként már jól tudjuk, mennyi negatív és káros hatásnak vagyunk kitéve
a mindennapok során fizikai, szellemi és
lelki értelemben egyaránt. Meg kell hát
tennünk minden tőlünk telhetőt annak
érdekében, hogy ezeket kivédjük, vagy
kompenzáljuk. „Ép testben ép lélek.” Szülőként, pedagógusként egyaránt kötelességünk a mondás szellemében nevelnünk
a gyermekeket, hogy kiegyensúlyozott,
boldog felnőttként élhessenek. A gyermekek számára –a szülői példa mellett - kiemelten fontos, hogy az oktatási intézményekben is szembesüljenek az egészséges
életmód fontosságával. Az egészséges étkezési szokások és rendszeres testmozgás
fontos részei a gyermek fejlődésének és
az egészséges életvitelre nevelésnek.
A Laky Ilonka Általános Iskolában
számos példa bizonyítja elkötelezettségünket a téma iránt. Technika és életvitel
tantárgy keretében 5-8. évfolyamokban
sok hasznosítható elméleti információ jut
a gyermek birtokába, melyeket beépíthet
a mindennapi életébe. Néhány témakör a
tananyagból: Táplálkozás különböző korokban; Az élelmiszerek összetétele, szer-

kezete; Ételkészítési eljárások; Egyszerű
ételek elkészítése; Étrendek, étkezési szokások; Élelmiszereink és egészségünk.
Megtanulják a gyerekek, hogy egészségi
állapotunk egyik legfontosabb meghatározója, hogy mit és mennyit fogyasztunk.
(Thomas Jefferson szerint: „Sosem bánjuk meg, amikor túl keveset eszünk.”) Az
egészség megőrzésében nélkülözhetetlen
az egészséges táplálkozás, mely menynyiségében és minőségében biztosítja a
szervezet harmonikus fejlődését és működését.
Tápanyagszükségletünk törzsfejlődési
örökség, melynek lényege, hogy mindenevők vagyunk. Ez azt jelenti, hogy
növényi és állati eredetű ételekre, vagyis
fehérjékre, zsírokra, szénhidrátokra, vitaminokra, ásványi sókra és vízre egyaránt szükségünk van. A fejlődésben lévő
szervezetnek különösen fontos, hogy az
elfogyasztott ételekben a tápanyagok
aránya és mennyisége megfelelő, kiegyensúlyozott legyen. Fontos, hogy az
elfogyasztott táplálék tartalmazzon elegendő mennyiségű fehérjét, szénhidrátot,
kevés zsírt. Ugyanakkor legyen rostban,
vitaminban, ásványi anyagban gazdag.
Az egészséges étrend a természetes tápanyagokra helyezi a hangsúlyt, kerüli a
túlzott fűszer és tartósítószer használatát,
a túlfőzött, sütött, zsíros ételeket.
Örvendetes, hogy az iskolai konyha
mára ennek szellemében készíti ételeit.

Arany minősítés, különdíj
Ebben az évben iskolánk újra indult a
Rákoshegyi Bartók Zeneház és Bokor
Jutta (operaházi magánénekes) rendezésében tartott Fehér
Galamb
Népzenei
Versenyen. Kovács
Nóra, Szilágyi Nóra
és Horváth Laura (8.
osztály) képviselte
az ecseri Laky Ilonka
Általános Iskolát. A
márciusi regionális
fordulón budapesti
iskolák, zeneiskolák
diákjaival versenyeztünk. A versenyzők
gyönyörű lírai dalokat énekeltek. Bizony izgultunk! Mi
más jellegű dalokat hoztunk. De éppen
ez volt a jó, új színt vittünk a versenybe. Mi a saját vidám, ecseri népdalainkat

mutathattuk meg (Nem vagyok szép…,
Szép Ecserre…, Zöld erdőben…). A három lány életvidám hangulatot teremtett,

Cserfa
Az étrend részét képezik a teljes kiőrlésű
lisztből készült pékáruk, gyakran kerül
az asztalra hal, csirke, pulykahús. Figyelmet fordítanak az ételek fűszerezésére,
az idényzöldségek használatára (jó példája ennek a medvehagymával készített
ízletes krumplipüré). Szintén említésre
méltó tény, hogy az iskola büféjéből eltűntek az egészségtelen, cukros üdítők.
A Laky Ilonka Általános Iskola, az
önkormányzat támogatását élvezve, a
kezdetektől részt vesz az országos iskolatej programban, melynek keretében a
gyermekek minden nap hozzájutnak az
egyik legfontosabb fehérjeforráshoz, a
tejtermékekhez (tej, vagy túrórudi formájában). Ezen felül csatlakoztunk a
„Minden napra egy alma” elnevezésű
európai iskolagyümölcs programhoz is.
Az emberi szervezet számára ajánlatos
a zöldség- és gyümölcsfélék természetes formájukban történő, nyers fogyasztása. A program lehetővé teszi, hogy
napi egy alkalommal almát, körtét,
esetleg nyers sárgarépát rágcsáljanak a
gyerekek, vagy rostos üdítőt fogyasszanak.
Az emberi szervezet csodálatos
rendszer: ha megkívánunk valamit, az
nem biztos, hogy „holmi hóbort”, talán épp szervezetünk üzeni, hogy mire
van szüksége. Most, amikor újra éled
a természet és ezerféle növény kínálja
termését, fogadjuk el és fogyasszunk
minél többet a friss zöldségekből, gyümölcsökből.
Kovács Istvánné

Az Ecser SE eredményei
Májusban és június elején a következő
eredményeket érte el az Ecser SE a Pest
megyei III. osztályú felnőtt bajnokság
déli csoportjában. Ecser SE- Szigetszentmárton FC 1 - 2 (0-3), Üllő SE II.- Ecser
SE 5 - 1 (3-0), Ecser SE - Szigetbecse SE
1 -1 (1-1). Szigetcsép SE - Ecser SE 2-1
(1-0).

A Cserfa következő száma július 6-án
jelenik meg. Nyomdába adás: július 3.
A lapzárta időpontja: június 26.

melyet a zsűri arany minősítéssel és különdíjjal jutalmazott. Büszkék lehetünk
ecseri lányainkra.
Csombók Judit (felkészítő tanár)

Cserfa

Esély

TÁMOGATOTT ESTI KÉPZÉS
MINDEN KOROSZTÁLY RÉSZÉRE
A Mihály Dénes Szakképző Iskola Gyömrőn és Monoron
2012. szeptemberében (ebben a formában utoljára) OKJ-s képzéseket indít
esti tagozaton az alábbi szakmákban:
Alapfokú képzések
IRODAI ASSZISZTENS: irodai feladatok ellátására készít fel.
(Számítógépes ismeretek, gépírás…) Gyömrő-Monor
SZÁMÍTÓGÉPSZERELŐ ÉS KARBANTARTÓ, Gyömrő
Középfokú képzés
INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA: jól használható hálózati és
hardveres ismeretek, Gyömrő-Monor
ÜGYINTÉZŐ TITKÁR: még többet az irodai munkáról, Gyömrő
Felsőfokú képzés
PÉNZÜGYI SZAKÜGYINTÉZŐ: széles elhelyezkedési lehetőség.
Célunk olyan szakemberek képzése, akik jártasak lesznek a pénz- és
hitelgazdálkodási folyamatok szabályozásában, pénzügyi döntések
előkészítésében. Gyömrő-Monor
ÁLTALÁNOS RENDSZERGAZDA: a szakmáról legmagasabb szinten, Gyömrő
WEB PROGRAMOZÓ, Gyömrő Gyömrő
MÉDIATECHNOLÓGUS ASSZISZTENS,
Monoron nappali tagozatos képzés: PÉNZÜGYI SZAKÜGYINTÉZŐ
Szükséges feltétel: érettségi megléte
alapfok: 10. évfolyam illetve 1998/99 előtt végzetteknél 8 általános elvégzése
közép és felsőfok: érettségi megléte
Képzéseink 2 évesek.
Jelentkezni és érdeklődni Szojár Gábornénál lehet a 06-70/60-52-700-as
telefonszámon a hét minden napján, Gyömrőn személyesen június 22-én
(péntek) és 15-18 óra között, 23-án (szombat) 09-13 óra között a
képzés helyszínén: Gyömrő, Szabadság tér 2/b. Monoron személyesen június 25-én (hétfő) és 15-18 óra között Monor, Kossuth Lajos u. 98
Mottónk: Tanulj, hogy tudj változni!

Rongálások
Sajnos nem múlt el a hosszú, pünkösdi hétvége nyomtalanul községünkben. A vandálok
pusztításának nyomai még most is láthatóak a
település központjában. A Széchenyi utcában a
Szlovák Önkormányzat, a Hagyományőrző kör,
és a Rózsafüzér Társulat által felújíttatott hídon
egy szoborfülke készült. A szoborfülkébe a
most restaurált Prágai Kisded szobrot helyezték
el. Ez a szobor kb. 60 éves. Négy-öt napig állt
ott sértetlenül, mert szombatról vasárnapra virradóra a szobrot védő rács ellenére, még a hídavatás előtt összetörték. A szobor fejét, mindkét
kezét letörték. A restaurátor most újra munkához látott, és a június 1-jei avatásra ismét eredeti szépségében állította helyre a műalkotást.
A rendőrségi feljelentést a károsult megtette, a

rendőrök vasárnap a helyszínen bűnügyi technikusok segítségével kezdték meg a vizsgálatot.
Összetörték a Posta előtti Millenniumi parkban lévő márvány emléktáblát is. Nem úszta
meg látogatásukat az Emlékparknál lévő gyalogoshíd sem, a híd korlátját tartó betont a patak
medrébe dobálták. A benzinkútnál lévő keresztnél a virágokat hajigálták szerteszét.
A hasonló esetek elkerülésére a rendőrség,
a polgárőrség és az önkormányzat megpróbál
mindent megtenni. Kérjük a lakosságot, hogy
aki deviáns cselekményt észlel, azonnal értesítse a rendőrséget a 107-es ingyenesen hívható
telefonszámon.
Kérjük azokat, akik a fenti rongálásokkal
kapcsolatban információval tudnak szolgálni,
hívják fel telefonon a Polgármesteri Hivatalban Molnár Sándor közterület-felügyelőt. 0629/335-161
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Majális

(Folytatás a 3. oldalról)
A nap fő műsorszáma, Vastag Csaba
kicsivel 18.30 után lépett színpadra. A
2010. évi X faktor győztese elvarázsolta
a rajongókat. Az utcabál előtt még vendégül láttuk a maglódi mazsorett csoportot,
majd kezdetét vette a tánc. Az Újhartyáni
zenekar válogatott slágerekkel készült,
és a siker nem is maradt el. Hajnali 1-kor
olyan jó volt a hangulat, hogy még sokan
nem akartak haza menni, így Abonyi Attila a tőle megszokott színvonalú discoval
fejezte be a programot.
A szervező Rábai Miklós Művelődési
Ház nevében szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik személyes közreműködésükkel, felajánlásaikkal segítették
az Ecseri családi és sport Majális megrendezését! Köszönjük továbbá a fellépő
csoportokat felkészítőknek és a csoportok
tagjainak, hogy műsorukkal hozzájárultak
a rendezvény sikeréhez.
Végül pedig köszönjük minden kilátogató ecserinek, hogy velünk töltötték ezt a
hétvégét, s bízunk benne, hogy nem okoztunk csalódást, és jól érezték magukat.
Várjuk őket sok szeretettel a június 16-i
hétvégén, amikor szombaton a Múzeumok Éjszakáján a Tájházban, 17-én, vasárnap pedig a községi Búcsú keretében
ismét színes programok ígérkeznek.
Köszönjük a Majális megrendezéséhez
nyújtott támogatásukat!
Ecser Község Önkormányzat, Ecseri
Gazdabolt, Ecseri Húsbolt, Ecser Sport
Egyesület, Decathlon Maglód, Fazekas
Kft., Grácia-Gold Kft., Hungaro Pasta
Kft.,
Italdiszkont – Maglód, Krém butik, Nemes 2000 Kft., Pátria Takarékszövetkezet,
Szinter Ecser Kft., Varga Dániel.
Dévényi Gáborné

A Családsegítő
Iroda nyári
nyitva tartási
rendje
A Családsegítő Iroda nyári nyitva tartási
rendje a Rábai Miklós Művelődi Házban
kifüggesztett hirdetményen mindenki
számára megtekinthető. A Családsegítő
Iroda intézményi szünetet augusztus 6-tól
augusztus 17-ig tart.

10

Cserfa

Programok

Továbbra is Dévényi Gáborné az igazgató a művelődési házban
Dévényi Gáborné pályázata bizonyult
a legjobbnak, 2017 nyaráig igazgatóként irányíthatja a Rábai Miklós Művelődési Házat. Erről áprilisi ülésén
döntött az ecseri képviselő-testület.
Dévényiné másfél éve dolgozik
jelenlegi munkakörében, ebből egy
esztendőt töltött státuszban. Annak
idején 68 pályázó közül választották
ki.
A Maglódon élő, háromgyerekes
családanya – egy lány (20), és két fiú
(19, 15) – 1988 óta népművelő, az
ELTE Tanárképző Főiskolai Karán
magyar-népművelés szakon végzett
1988-ban. Ecseri kapcsolódása előtt
tizenhárom évet dolgozott népművelőként Rákosligeten, a Csekovszky
Árpád Művelődési Házban.
Mint mondja, azért jó az öt éves
ciklus, mert így hosszabb távra lehet
tervezni, ami előnyös lehet Ecsernek.
Nem csak a művelődési háznak kell
kitalálni programokat. A helyi kulturális, hagyományápoló vagy sport területen dolgozó civil közösségek teljesen önállóan működnek. Programjaikat
ők gondolják ki, szervezik meg, a termet
berendezik, a résztvevőket meghívják. A
rendezvényeket lényegében az elejétől a

végéig lebonyolítják.
A Művelődési Ház munkatársai a helyi,
hagyományos programok mellett új rendezvényekre, tanfolyamokra próbálják

meg becsalogatni a látogatókat, törekednek arra, hogy több korosztály
találjon az intézmény falai között az
érdeklődésének megfelelő kínálatot.
Bár Dévényi Gáborné Maglódon
él, munkája korábban mindig a fővároshoz kötötte. Új volt számára
a vidéki élet, de megszerette. Mint
mondja, itt másképpen számítanak
egymásra az emberek, erősebb közösségeket alkotnak, szoros összetartás van közöttük. Bár a település
szinte összenőtt Budapest XVII.
kerületével, Ecser kapcsolatrendszerében mégis erősebbek a többi kistelepüléshez – Péteri, Gyömrő, Pécel,
Maglód – fűződő szálak.
Munkatársakat is szeretnek maguk
közül választani, előnyben részesítik
az ecserieket.
Tekintettel arra, hogy egy jól megírt pályázat még nem jelent garanciát
arra, hogy egy ismeretlenül a településre kerülő szakember a település
életébe be tud illeszkedni, a helyi
emberekkel megtalálja a hangot, jó
volt az a másfél év, amit a mostani ötéves
ciklus előtt eltöltött Ecseren, a hosszú
távú együttműködésről szóló döntés előtt
ugyanis már megismerték egymást.

A Rábai Miklós Művelődési Ház rendezvényei Állatorvosi ügyelet
Múzeumok éjszakája a Tájház udvarán
a Zöld Koszorú Hagyományőrző Kör és a
Művelődési Ház közös szervezésében
2012. június 16-án, szombaton 16-24 óráig
Helyszín: Tájház, Zrínyi u. 35.
- 16 órától 20 óráig néphagyományok és
népi kismesterségek bemutatói, vására várja az
érdeklődőket, valamint kézműves foglalkozás
kicsiknek és nagyoknak
- 16 órától óránként tárlatvezetés a Tájházban
- 18-19 óra között az ecseri Szent Antal
templom bemutatása (Grassalkovich tér 1.)
- 20 órakor Zöld Koszorú Hagyományőrző Kör bemutatója
A vendéglátásról Kovács Márton gondoskodik.
A belépés ingyenes!
Nyári művészeti napközis tábor a művelődési házban
2012. augusztus 27 - 31-ig naponta 9-től 17
óráig
Sok szeretettel várunk nyári művészeti nap-

közis táborunkba, ahol a gyerekek érdeklődése, életkora, motivációja alapján egy festőművész, egy dobművész és egy drámatanár
segítségével életre keltünk egy történetet. Az
együtt töltött 5 nap alatt játékokat tanulunk,
zenélünk, rajzolunk, festünk, szobrászkodunk,
majd az 5. nap végén felállítjuk a képeinkből,
szobrainkból létrehozott kiállítást, végül pedig bemutatjuk szüleinknek, barátainknak azt
a produkciót, amit a héten közösen kigondoltunk és megalkottunk.
Tanárok: Salamon György festőművész
Martonosi György dobművész
Gaál Ildikó rendező, drámatanár
A tábor minimum 10 fő jelentkezése esetén
indul! Jelentkezési határidő: 2012. augusztus
17. péntek
A programokról 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

2012. június 9-10.
Dr. Dian Tamás
Maglód, Bem J. u. 14.
Telefon: 06-20/335-34-73
2012. június 16-17.
Dr. Szakács Árpád
Monor, Móricz Zs. u. 4.
Telefon: 06-30/390-85-26
2012. június 23-24.
Dr. Stájer Attila
Gyömrő, Szent István u. 44.
Telefon: 06-20/927-45-19

Padfelújítás
Dinnyés Sándorné kezdeményezésére a
temető régi ravatalozójánál lévő leszakadt két padot és az öreg rozsdás kutat
a Hagyományőrző Kör felújíttatta saját
forrásaiból. Szilágyi Károly alpolgármester ajánlott fel a pad javítására faanyagot,
majd mindkét padot lefestették, és a kút is
új festést kapott. Ezáltal esztétikusabb lett
a temetőnek ez a része is.

Cserfa

Lélekgondozás

Az oltáriszentség ünnepe
A Hittudományi Főiskola másodéves
hallgatója voltam, amikor a legkisebb
húgom előáldozásra készült. Megkérdeztem tőle: Mond, hogyan fér el Jézus
abban a kis kenyérben? A válasza egyszerű volt: összehúzza magát.
A választ ma is tökéletesnek tartom.
Valóban elrejti Krisztus a dicsőségét és
hatalmát, hogy közeledjünk hozzá. Akár
csak Betlehemben, a végtelen, tökéletes
Isten, egy sírdogáló kis csecsemőben jelenik meg. Teljes a kiszolgáltatottsága.
A fehér kenyérben ugyanez történik.
Teljes a kiszolgáltatottsága.
Hogyan is történt. Előtte a kenyérszaporítás alkalmával bebizonyította, hogy
azt tesz a kenyérrel, amit akar. Hisz az
öt árpakenyér és két hal megáldásával
több ezer embert megvendégelt. Az Írás
szerint több, mint 5 ezer ember volt ott.
S amikor ezt leírták, még sokan éltek,
akik ott ettek a kenyérből. A tömeg lelkesedik, mert földi kenyeret kaptak. (A
hitnélküli világ ma is ezzel hitegeti az
embereket, és sajnos újra és újra lépre
mennek.)
Jézus másnap, az utána tóduló tömegnek világosan megmagyarázza:

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

Én vagyok az égből alászállott kenyér.
A tömegnek ez nem kell, ott hagyják.
A 12 apostolt is felszólítja, ha akartok,
menjetek el. De Péter a többiek nevében
válaszol: „Hová menjünk, az Örök Élet
Igéi nálad vannak.” Jézus válasza megdöbbentő: „Én tizenkettőt választottam,
s egy közületek Sátán”. Júdás már akkor
nem hit Jézusban. Jobb lett volna, ha
színt vall, de akkor elesett volna a haszontól, mert ő volt a pénztáros.
A következő jelenet a tavon játszódik le: Jézus a vízen járva közelíti meg
a tó kellős közepén a bárkában pihenő
apostolokat. Volt is rémület. Jézus megnyugtatta őket: én vagyok. Péter annyira belelkesedik: „Uram, ha te vagy, tedd,
hogy én is járjak”. Gyere, hívja Jézus.
És Péter kilép. Megy. De csak addig
sikerül, amíg Jézusra néz. A csobbanó
hullámtól megijed, merülni kezd. Ments
meg Uram. Jézus kihúzza: mit félsz kicsinyhitű.
(Ezt a jelenetet szívesen emlegetem a
házasságra készülődő fiataloknak: Kicsaljátok egymást a biztos családi fészekből azzal az ígérettel: boldoggá teszlek. S valóban, aki boldog házasságban
akar élni, ki kell lépnie a biztos otthonból. Egymásra kell bízniuk magukat.)
Tehát Jézus bebizonyította hatalmát a
kenyér és a saját teste felett. S ezek után
következett az a csütörtök éjszaka, amikor elfogyasztották az egyiptomi kivonulásra emlékeztető bárányvacsorát. S
ezek után adta önmagát a kenyérben és
borban. Ő elővételezte már (hisz benne
idő nincsen) a feltámadt és megdicsőült
élő testi valóságát a kenyérben és borban. A kenyérben és a borban is teljes élő
Krisztus van jelen, az áldozat megjelenítése miatt történik a kenyérben és borban. Utána megparancsolta az apostoloknak és utódaiknak, a püspököknek és
papoknak, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Ez történik a bazilikák oltárán, de a missziós területeken a kunyhók
mélyén is.
Valóban összehúzza magát. Kiszolgáltatja önmagát, ha akarod, hittel leborulsz előtte, ha akarod, megtagadod. A
szeretet mindig kiszolgáltatottá tesz.
Június tizedikén, vasárnap megvalljuk
hitünket: hisszük, hogy a valóságos élő
Krisztus rejtőzködik a kenyérben.
Barotai Endre,
plébános
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Virágos óvoda
Magyarországon is évről évre egyre többen csatlakoznak a Környezetünk védelme, a természet megismerése, megszerettetése fontos feladat az Ecser 1. sz.
Községi Óvoda kollektívája számára.
A gyermekek számára különösen kedves,
ha valamilyen ünnepnapra készülhetnek.
A naptárban egyre több olyan nap van,
mely ráirányítja a figyelmet a környezetünkre, és annak védelmére.
Mi is immáron harmadik alkalommal
buzdítottuk a szülőket arra, hogy hozzanak virágot, virágföldet óvodánkba, hogy
szebbé, virágosabbá tehessük udvarunkat.
A felhívásra több szülő is virágokkal, virágfölddel ajándékozta meg óvodai közösségünket.
A gyermekekkel közösen ültettük el a
palántákat, majd a kis segítők szorgosan
locsolták a frissen ültetett szebbnél szebb
tavaszi virágokat.
Köszönettel tartozunk minden kedves
szülőnek és minden kisgyermeknek, aki
segítségünkre volt abban, hogy szebbé
varázsoljuk udvarunkat.
Petneházi Tamásné

Nemcsak
anyáknapján
Amikor az édesanya és a gyermek közötti
kapcsolatról beszélünk, akkor a legkorábban kialakult és a legbensőségesebb
kapcsolat jut az eszünkbe. A gyermek és a
család életében az édesanya nagyon fontos szerepet tölt be. Minden problémával
hozzá fordulunk, és ő az a személy, aki
őszintén velünk sír és velünk nevet. Úgy
hiszem, akár hány évesek is vagyunk, az
édesanyánkra mindig szükségünk van.
Magyarországon már nagyon régóta ünneplik az édesanyákat. Ez, a családi ünnepléseken kívül óvodákban, iskolákban
sincs másként. Ilyenkor a gyerekek még
nagyobb izgalommal tanulják a verseket,
énekeket, mert anyának szól, anya fog
majd örülni neki. Ami az anyáé lesz az
mindig sokkal értékesebb, hiszen minden
gyermek életében anya az első helyen áll.
A kis ajándékokkal is ugyan így éreznek,
nagy gonddal, szívük minden szeretetével készülnek az apró meglepetések, amit
szépen becsomagolva egy megható verssel kísérve adnak át az édesanyáknak.
A szeretet, az ajándék, a figyelmesség
nemcsak anyák napján időszerű.
Palotainé Kovács Bernadett
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