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TOVÁBB VISZIK A LÁNGOT!
Megemlékezés az 56-os
forradalom 56. évfordulóján
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Képviselő-testületi ülés – október 10.
Első diplomásokat köszöntött a képviselő-testület október 10-i rendes ülésének
kezdetén. Közülük a személyesen megjelent Zsilinszky Mónikának gratulált Gál
Zsolt polgármester a képviselő-testület,
illetve az önkormányzat nevében. Réfi
Ferencet, a műszaki csoport vezetőjét
szintén ünnepélyes külsőségek között
búcsúztatták nyugállományba vonulása
alkalmából. Réfi Ferenc közösségi munkáját nem hagyta abba. Aktívan dolgozik
tovább a Polgárőrségben és a Községszépítő Egyesületben.
A képviselők elfogadták a Zöld Koszorú Hagyományőrző Kör 2011. október és
idén szeptember között végzett tevékenységéről szóló beszámolót.
A képviselők elfogadták a Rákos-mezeje Horgászegyesület idei tevékenységéről
készült előterjesztést.
Döntöttek a képviselők arról, mire fordítsa a Rábai Miklós Művelődési Ház a
szaktárcától elnyert 2,879 millió forint
pályázati forrást. A pénzből a szabadtéri
mobilszínpad fedését és a művelődési ház
nagytermének megvilágítását oldják meg,
illetve további mobil színpad-elemeket
vásárolnak.
A képviselők hozzájárulásukat adták
ahhoz, hogy a Rábai Miklós Művelődési Ház jótékonysági koncertet rendezzen
november 17-én, és a bevételt átadja Beck
Lóránd édesapjának, Beck Zoltánnak,
hogy a pénzt fia gyógykezelésére fordítsa.
A testület döntésével lehetővé tette,
hogy megállapodások szülessenek a Polgármesteri Hivatal, az önkormányzat és
intézményei – az I. sz. Óvoda, a II. sz.
Óvoda, a Rábai Miklós Művelődési Ház,
a Laky Ilonka Általános Iskola és Önkormányzat – között. Az Államháztartási törvény végrehajtására kiadott kormányrendelet előírja, hogy az önállóan működő és
gazdálkodó szervezetnek megállapodást
kell kötnie a gazdálkodással és működésével kapcsolatban feladatot ellátó szervvel, hogy melyik munkafázist, melyik
költségvetési szerv végzi el. Ide tartoznak
például – többek között – a szerződéskötések, információ-szolgáltatások. Jelen
esetben ezt a munkát az önállóan működő és gazdálkodó Polgármesteri Hivatal
látja el, ezért kell a hivatalnak az összes
intézménnyel és még az önkormányzattal
is megállapodást kötnie. Az önkormányzattal azért, mert oda tartozik a védőnői

szolgálat, a konyha, a közvilágítás, az
út-híd szakfeladat, a temető üzemeltetés.
Ezeket a megállapodásokat a felügyeleti
szervnek jóvá kell hagynia.
A képviselő-testület úgy határozott,
hogy a községi sportpálya és a ProForm
Kft. közötti kerítésre egymillió forintot
biztosít. Az önkormányzat a meglévő
kerítés drótháló cseréjét, és labdafogó
háló felállítását tudja vállalni.
A testület felhatalmazza a polgármestert, állapodjon meg Mihályfi Árpád ügy-

útjának, a közforgalomnak megnyitott
magánútnak a cégalapító nagypapája után
a Vághi József utca elnevezést szeretné
adni. A vállalkozók javaslatainak ismeretében a testület a következő ülésén kíván
dönteni az utcák elnevezéséről.
A képviselő-testület felhatalmazta a
polgármestert, hogy a Vecsési Járási Hivatal kialakításával kapcsolatos önkormányzati megállapodást az előterjesztés
szerint kösse meg.
A képviselők döntöttek arról, hogy az

A képviselő-testület Réfi Ferencet, a műszaki csoport vezetőjét (ásóval a kezében)
ünnepélyes külsőségek között köszöntötte nyugállományba vonulása alkalmából.
Réfi Ferenc tovább dolgozik a Polgárőrségben és a Községszépítő Egyesületben.
Képünkön: az 1. számú Óvoda családi napján segít a gyerekeknek a faültetésben.
vezetővel: amennyiben vállalja a teljesen
zárt beton kerítés kiépítését, akkor ehhez
az önkormányzat anyagilag és munkájával is hozzájárul.
A képviselő-testület megbízta a polgármestert, hogy egyeztessen az Ipartelep
vállalkozóival a területükön lévő utcák
elnevezéséről. A téma Vághi József kérelme nyomán került terítékre. A kérelmező a tulajdonukban lévő terület belső

önkormányzat 2013-ban szintén csatlakozik a Bursa Hungarica felsőoktatási
ösztöndíjpályázathoz. Barta Zoltán jegyző javasolta a testületnek, hogy a felsőoktatásban tanulók segítése céljából a
megszokott módon csatlakozzon Ecser a
Bursa Hungarica pályázathoz. A hallgatók november 23-ig pályázhatnak, a oktatási és szociális bizottságnak december
17-ig kell elbírálnia a pályázatokat.
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Befektetőbarát település lettünk
Az elmúlt hónapban a közművek területén sok változás történt. Megváltozott
a hulladékszállítást végző cég, ismét az
ASA Kft. viszi el a háztartási hulladékot.
Az ár nem változott, viszont a zöldhulladék elszállítása is bekerült az ellátott feladatok közé. Ez régóta okoz problémát,
különösen azokon a telkeken, ahol nagy
mennyiségben keletkezik zöldhulladék. Szerencsére sikerült ezt a problémát megoldani.
A másik igen fontos változás a vízés csatorna üzemeltetésében van, itt
is cégváltás következett be. A víz- és
csatornadíjakban ez jelentős csökkenést okoz, egy átlagos családi ház
– tíz köbméter – víz fogyasztása esetén az eddigi 10.892 forint fizetendő
összeg helyett ez most 7.620 forint
lesz. Ez ebben az esetben több, mint
30%-os csökkenés. Remélem, az
erőfeszítéseink nem hiábavalóak, és mindenki megelégedését szolgálják.
Részt vettem a Nemzeti Külgazdasági Hivatal által szervezett tanfolyamon,
aminek eredményeképpen településünk
elnyerte a Befektetőbarát Település címet. Elkészítettem a befektetésösztönzési

stratégiát, amely belekerül a Nemzeti
Külgazdasági Hivatal adatbázisába. Reményeink szerint ezzel lehetőséget adunk
arra, hogy újabb befektetők telepedhessenek meg Ecseren.
Pályázatot nyújtottunk be alternatív
fűtési rendszer beindítására az iskolában,
mert jelentős mennyiségű gázt fogyaszt

az ott működő kazán. Remélhetőleg ezen
a területen is sikerül majd lefaragni a
költségeket. Az idei évben ez egy fontos feladat volt, és úgy, ahogy a lakosok
otthon, mi az önkormányzat intézményeinél dolgoztunk azon, hogy a költségeket
csökkenteni tudjuk.

A közterületeken dolgozik
az EKO Kft.,
egyszerre több
helyszínen is. Itt
türelmet kérek
azért, mert nem
mindent tudnak
egyből elkészíteni,
párhuzamosan folyik az ároktisztítás-ásás. Az Arany János utca után
még nem jutottunk el a Kálvária lakódombra, mert a munka során kiderült, hogy az Ady Endre utcában is
vannak problémák. Most ezeket hárítjuk el. Ezután jutunk el a Kálvária
dombra, ha az időjárás engedi.
A faluközpontban lebontott zöldséges helyén a tereprendezést valósítottuk meg. Sajnos, a megmaradt
épület nem az önkormányzat tulajdona,
ahogyan az ABC épülete sem. Ezekről a
tulajdonossal egyeztetés folyik, de sajnos
ezek felújításával kapcsolatban nincs ráhatásunk a tulajdonosokra.
Gál Zsolt
polgármester

Tudnivalók az új víz- és csatornahálózat üzemeltetőről
Ecser Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a vízhálózat és a csatornahálózat üzemeltetését 2012. november
elsejétől a Dél-Pest Megyei Víziközmű
Szolgáltató Zrt-re bízta.
A váltást elsősorban az a jogszabályváltozás idézte elő, amely nagyobb
üzemméretű víz- és csatornaüzemeltető cégek működését engedélyezi, és a
korábbi üzemeltető Gyömrő és Térsége
Víziközmű Szolgáltató Kft. ennek a kritériumnak nem felelt meg.
A döntésnél nagy súllyal vették figyelembe a Dél-Pest Megyei Víziközmű által ajánlott kedvezőbb díjakat is.
Az alábbiakban néhány információt
szeretnénk átadni az új üzemeltetőről.
A Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. önkormányzati tulajdonú
cég, amelynek Ecser Község Önkormányzata is résztulajdonosa.
A Zrt. Címe: 2360 Gyál, Kőrösi út
190.

Telefonszám: 06-29/340-010
Fax: 06-29/540-518
Web: www.dpmv.hu
E-maiL: info@dpmv.hu
A legközelebbi ügyfélszolgálati iroda: Vecsés, Kossuth Lajos u. 38-40.
Telefon: 06-29/350-233
Nyitva tartás: Hétfő, kedd, csütörtök: 07.00.-15.45.
Szerda: 08.00.-17.00.
Központi ügyfélszolgálati iroda:
Gyál, Kőrösi út 104.
Telefon: 06-29/340-010
Nyitva tartás: Hétfő 08.00.-12.00. és
13.00. 15.00.
Szerda: 08.00.-12.00. és 13.00.20.00.
Péntek: 08.00.-12.00.
Központi hibaelhárítás:
A DPMV Zrt. diszpécserszolgálata minden nap (0-24h) fogadja az ön
hívását a 06-29/340-010-es telefonszámon. Amennyiben ön bármilyen

hibát észlel (csőtörés, szennyvízkiömlés, vízhiány stb.) kérem, értesítse a
diszpécsert a fent megadott telefonszámon. Az ön hibabejelentése után a
diszpécser riasztja az adott településen dolgozó ügyeletes szerelőket, akik
azonnal elkezdik a hiba elhárítását.
Kérjük, hogy a hiba észlelése után
minél rövidebb időn belül telefonáljon,
hogy a hiba elhárítását azonnal el tudják
kezdeni.
Bővebb információkat a www.dpmv.
hu oldalon találnak.
A napokban zajlik a vízmérőórák leolvasása. Kérjük az ebben való szíves
együttműködésüket!
A Gyömrő és Térsége Víziközmű
Szolgáltató Kft. az október 31-i záró
fogyasztási időpontig jogosan számláz
a fogyasztóknak, tehát kérjük november hónapban ezeknek a számláknak a
kiegyenlítését!
Polgármesteri Hivatal
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Elsők között alakult meg a Vecsési Járás
A Pest megyei Kormányhivatal és az
önkormányzatok között aláírásra került a Járási Hivatal kialakításáról szóló
megállapodás. Az átalakuló jogszabályi
környezetben megváltozik a magyar közigazgatás felépítése is. Az Országgyűlés
korábban a járások újbóli megteremtéséről döntött. 1984 után 2013 január elsejétől ismét kialakulnak hazánkban a járások.
Az előkészítés idején több járási székhely is szóba került, ahová Ecser tartozott
volna. Történelmi hagyományaink szerint Gyömrő és Monor voltak korábban
járási székhelyeink. A legelőször nyil-

vánosságot kapott tervezetben Ecsert a
gyáli járáshoz sorolták. Ez ellen az ecseri
képviselő-testület tiltakozott. Nem mintha Gyál településsel, a gyáli emberekkel
problémája lett volna, hanem a közösségi
közlekedési eszközökkel való igen körülményes megközelítés riasztotta el az
ecseri döntéshozókat.
Végül a Kormány döntése értelmében
Vecsés lett a járási székhely, létrejön a Vecsési Járás. A Vecsési Járáshoz négy település tartozik majd. Maglód, Üllő, Vecsés
és Ecser.
A járásban összesen 47.645 lakos él.
Pest megyében 18 járás alakul, a követ-

Gál Zsolt, községünk polgármestere aláírja a dokumentumot

kező székhelyekkel: Aszód, Budakeszi,
Cegléd, Dabas, Dunakeszi, Érd, Gödöllő, Gyál, Monor, Nagykáta, Nagykőrös,
Pilisvörösvár, Ráckeve, Szentendre, Szigetszentmiklós, Szob, Vác és Vecsés. A
18 járás Pest megye 1.237.561 lakosáról
gondoskodik.
A Vecsési Járás a megyében a közepes
lakosságszámú járások közé tartozik, bár
csak négy településből áll, ebből három
város. Üllőn és Maglódon a lakosság száma meghaladja a 11.000 főt, Vecsésen pedig a 20.000 főt is.
A járási hivatalokról szóló kormányrendelet augusztus 13-án jelent meg a Magyar Közlönyben. Az előkészítő munka
már hamarabb megkezdődött. Június óta
folyamatosan zajlott az adatszolgáltatások sora.
A járási rendszer kialakításával kapcsolatban valamennyi Polgármesteri Hivatal
teljesítette adatszolgáltatási kötelezettségét a Pest Megyei Kormányhivatal részére a hivatalok személyi állományáról,
valamint dologi-technikai és informatikai
eszközeiről. A Kormányhivatal helyszíni
ellenőrzésekkel is értékelte a beszerzett
adatokat.
Dr. Pusztai Zsuzsanna, járási biztos és
a települési jegyzők hatékony együttműködésének köszönhetően már 2012. október 11-én sor kerülhetett a Járási Hivatal
kialakításáról szóló megállapodás ünnepélyes aláírására a Vecsési Polgármesteri
Hivatalban.
Minthogy a járások kialakításáról szóló
2012. évi XCIII. törvény alapján a megállapodásokat 2012. október 31-ig kell
megkötniük a feleknek, így elmondható,
hogy Pest megyében és országosan is az
elsők között vagyunk.
Az ünnepélyes eseményen megjelent
dr. Tarnai Richárd, Pest megyei kormánymegbízott, továbbá részt vettek a Vecsési
Járáshoz tartozó települések polgármesterei: Kissné Szabó Katalin (Üllő), Tabányi
Pál (Maglód) és Gál Zsolt (Ecser).
A megállapodásokban rögzítették az
egyes településekről a Vecsési Járási Hivatalba átkerülő státuszokat, kijelölésre
kerültek az ügysegédi (Maglód, Ecser) és
a kirendeltségi (Üllő) ügyintézői helyszínek, valamint az átkerülő irodabútorok,
informatikai és telekommunikációs eszközök.
Az
önkormányzatoknak
mindazon
vagyonelemei,

Cserfa
amelyek az átvételre kerülő államigazgatási feladatok ellátását
biztosítják, 2013. január 1-től a
feladat ellátásának időtartamára a Magyar
Állam ingyenes használatába kerülnek.
Vecsésen a Járási Hivatal 41 fő engedélyezett létszámmal kezdi meg működését 2013 január elsejétől. Feladatainak
ellátását a járáshoz tartozó települések
Polgármesteri Hivatalában jelenleg is állományban lévő köztisztviselőinek áthelyezése biztosítja, amely Üllő részéről 3,
Ecser részéről 2, míg Vecsés részéről 24
főt jelent egyelőre. A Hivatal törzskara a
Polgármesteri Hivatal épületében, elkülönülten, az úgynevezett pénzügyi szárnyban kerül elhelyezésre.
A járáshoz átkerülő Gyámhivatal továbbra is a Fő út 110. szám alatt, az Okmányiroda pedig a Polgármesteri Hivatalban várja az ügyfeleket.
A Járási Hivatal vezetőjének kinevezése december hónapban várható.
A megállapodás aláírását követően a
Polgármesteri Hivatalok feladata lesz a
Járási Hivatal ügyintézési helyszíneinek
kialakítása úgy, hogy azok 2013. január
2-án az ügyfelek fogadására alkalmas legyenek.
Az Ecseri Polgármesteri Hivatalban a
Járási Kormányhivatal alkalmazásában
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„Diktatúra nem maradhat fenn!”

Az ünneplők az ünnepi beszédet figyelik
Az 1956-os Forradalom és Szabadságharc 56. évfordulóján ünnepi megemlékezésre került sor a Rábai Miklós Művelődési Házban október 23-án, ahol szép
számmal képviseltették magukat a Laky
Ilonka Általános Iskola diákjai és tanárai,
Ecser község polgárai.
Ünnepi beszédében Gál Zsolt polgármester kiemelte, a magyar csoda 12 napja a történelemben egy pillanat töredéke
csupán, de azok a magyar történelem
kiemelkedő napjai voltak. Egy önérzetében megalázott, méltóságától megfosztott, mindennapjaiban megnyomorított
nemzet fellázadt az elnyomás ellen, és a
szabadságért fegyvert fogott a sztálinista
diktatúra és a világ egyik legerősebb katonai hatalma ellen. Budapest és a vidéki
Magyarország is világpolitikát formáló

események helyszíne lett. Dávid és Góliát
harca volt ez, amelyben Góliát látszólagosan eltaposta Dávidot, de a győztes egy
hosszabb idősíkban csak Dávid, vagyis
a magyar nemzet lehetett. Gál Zsolt kiemelte, ez alatt a 12 forradalmi nap alatt
végbement mindaz, amihez máskor évek
szükségesek. A tét az emberhez méltó
élet, a gondolkodás, az érzés szabadsága
volt. 1956 bebizonyította, hogy egyetlen
politikai rendszer, még egy diktatúra sem
maradhat fenn hosszútávon az emberek
bizalma és támogatása nélkül.
Az ünnepséget kemény és kitartó munka előzte meg a 8. osztályosok részéről,
ők adták az ünnepi műsort. A „hajnali”
próbák, a versek szorgalmas tanulásának
eredménye egy színvonalas produkció lett.
Kiss Katalin

A Vecsési Járáshoz tartozó települések polgármesterei: Gál Zsolt (Ecser),
Tabányi Pál (Maglód), Kissné Szabó Katalin (Üllő), Szlahó Csaba (Vecsés) és dr.
Tarnai Richárd, Pest megyei kormánymegbízott a szerződések aláírása után
álló egy fő települési ügysegéd fogadja az
ecseri lakosokat, megkímélve őket az utazással járó kellemetlenségektől.
A Járási Hivatallal kapcsolatos tudnivalókról honlapunkon és a Cserfa újságban
folyamatosan tájékoztatjuk majd Önöket
a következő hónapokban.

Az iskola nyolcadikosai szépen előadott műsorral emlékeztek a hősökre

6

Mezőgazdaság

Cserfa

Cserfa

Hagyomány

7

Grassalkovich est Ecseren
Zelený veniec felnőtt tánccsoport pedig
Zempléni és Sáros vármegyei szlovák
táncokat adott elő. A műsort vacsora,
majd vidám hangulatú bál zárta, melyet a
hartyáni trubacsok zenéje kísért.

Tök jó eredmények

Tizennegyedik alkalommal emlékeztek
az ecseriek folklórműsor keretében a falut
újratelepítő gróf Grassalkovich Antalra,
akinek hívó szavára a török háborúk végeztével szinte második honfoglalás ment
végbe a Duna-Tisza közti kihalt területen.
A Pest megyei szlovák és sváb települések nagy részének újjászületése is az ő
nevéhez fűződik. Végrendeletében külön
fejezetben hagyta meg, hogy az általa újratelepített Ecseren és Sződön emlékezzenek meg róla. E célból alapítványt is
tett, mely az évszázadok során megszűnt,
azonban az ecseriek szívesen emlékeznek

a templomépítő és faluközösséget összekovácsoló földesúrra.
Az október 20-án megtartott nemzetiségi estre érkeztek vendégek Kistarcsáról, Dabas-Sáriból és Újhartyánból is. A
kistarcsai Pannónia Néptáncegyüttes Hagyományőrző csoportja „Malotarčianská
veselica” című koreográfiájával örvendeztette meg a közönséget, a Sári Rozmaring Asszonykórus pedig sári szlovák
népdalokat adott elő. Az újhartyániak
sváb táncokkal színesítették az est programját, míg a házigazdák nyugdíjas csoportja szlovák nótákra ropta a táncot, a

A szervezők köszönetet mondanak a
tökfaragó verseny 31 résztvevőjének fáradozásaiért. Minden munka szép volt,
közülük az alábbiak lettek kiemeltek.
Faragás kategóriában: 1. Bartos ZoltánMurár Ildikó, 2. Illyés Zsuzsanna, 3. Kele
Jenő. Kompozíció kategóriában: 1. KékVizi Bernadett, 2. Polgármesteri Hivatal,
3. Aszódi család. Ötlet, kreativitás kategóriában: 1. Harazin család, 2. Szatmári
Zsuzsanna, 3. Barta család. Különdíj:
Petrovics Viktória, Varga Zoltán, Vinnai
Tünde.

Cipőjavítás, kulcsmásolás, késélezés: Doma Zoltán. T: 06-30-4875587. Cím: Ecser, Arany János út 20.
Nyitva H-P: 9-12, 14-18 ig. Szo: 9-12

Mosógép,

hűtőgép

javítása.

Ecseren ingyenes kiszállás. Minden típusú háztartási gép javítása. (porszívó,
mikro, mosógép, kávéfőző, villanybojler tisztítás, javítás.) Fodor Károly: 0620-935-1207, 06-20-402-5558
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Családi nap az 1. számú óvodában
Október 13-án családi napot szerveztünk
óvodánkban, amit a környezet szépítésével, faültetéssel kötöttünk össze. Mivel az
óvodai nevelés messzemenően támaszkodik a családi nevelésre, óvodánk szoros
együttműködésre törekszik a családokkal.
Éppen ezért gondoltunk arra, hogy ezen
a szombaton együtt a szülők, gyerekek,
óvodai dolgozók még közelebb kerülhetnek egymáshoz. Jó hangulatban közös
munkavégzéssel tehetjük szebbé környezetünket.
Csodálatos napsütésben szerszámokkal felszerelkezve érkeztek a szülők, jó
volt látni, hogy mindenki mosolyogva
,jó kedvvel jön, a gyermekek is örömmel
fogadták társaikat. Faültetést, és az udvaron összegyűlt levelek összetakarítását
terveztük. Az Ecserért Községfejlesztő és
Szépítő Egyesület felajánlott számunkra
egy császárfát, a szülők is hoztak tujákat, dió- és szilvafa csemetéket kaptunk,
krizanténokat, amiket a bejáratokhoz tettünk, és minden nap az érkezésünkkor
megcsodálhatunk.
A gyermekek is bekapcsolódtak a mun-

kába. Versengtek, hogy ki rostálhatja a
komposztot, amit aztán az ültetés során
hasznosítottunk. Közben megbeszéltük,
miért fontos ez a növényeknek. Így érezték a gyerekek, hogy az ő munkájuk is
milyen fontos ahhoz, hogy környezetünket szebbé tehessük. A délelőtti munkák
során a gyermekek is megtapasztalhatták,
hogy az ember hogyan alakíthatja, teheti kellemesebbé környezetét. Az udvar
közben egyre szépült. Eltűntek a lehullott
levelek, elültettük a fákat, tujákat, borostyánokat.
A munka közben mindenki megéhezett,
jó étvággyal fogyasztottuk a lángost, melyet Edina dadus néni sütögetett délelőtt,
finom meleg gyümölcsteát ittunk hozzá.
Közben, igazán jó hangulatban – gyerekek, felnőttek jót beszélgettek – sok olyan
dolog került elő, amiről a mindennapok
során esetleg nem is ejtünk szót.
A délelőtti udvari játék során közösen
meglocsoljuk a növényeket, figyelgetjük
hogyan fejlődnek, folyamatosan beszélünk róla milyen fontos a fák, a természet védelme. Reméljük, hogy ez által a

Madársimogatás Ócsán

Az 1. sz. Óvoda lurkói október 11-én kirándulni indultak Ócsára, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület
Madárgyűrűzési Központjába.
Elképzelésünk sem volt, milyen élményekben lesz részünk. Programunkban
szerepelt a madárbefogás, madárgyűrűzés
és a meggyűrűzött madarak elengedése.
Nekünk felnőtteknek is nagy élménynek
ígérkezett a délelőtt, hiszen ilyen programban még egyikünknek sem volt része.
Amikor az autóbusz megérkezett, mind-

annyian izgatottan készültünk az érdekes
látnivalókra. Rövid séta után beléptünk a
központba, ahol az ott dolgozók nagy szeretettel fogadtak bennünket.
A csoportunkat két részre bontották,
hogy minél közelebbről láthassák a gyerekek a madarakat, és hallhassák az érdekes
információkat, így ballagtunk ki a madárhálókhoz.
Már az első hálóban is találtunk egy
cinkét, igen meg volt rémülve. Hangos
csipogásával adta tudtunkra, hogy egye-

környezetvédelem a nevelésünk szerves
részévé válik. A gyermekek megtanulnak,
ügyelni a tiszta környezetre, kifejlődik
bennük a természet iránti érzékenység.
Nemcsak a növény- és állatvilág, hanem
egymás iránt is tapintatosabbak és megértőbbek lesznek. Természetesen ezt is csak
a családokkal szoros együttműködésben
tudjuk elérni, hiszen az érzelmi alapokat
otthonról hozzák a gyermekek.
Reméljük, hogy sok ilyen közös napot
tudunk még együtt eltölteni, és együtt valósítjuk meg a célt, hogy az általunk nevelt gyermekekben megalapozzuk a természet szeretetét, tiszteletét, szépségének
védelmét.
Köszönjük mindenkinek a munkáját,
részvételét és a növényeket!
Reméljük, hogy mindenki jó élményekkel távozott erről az együtt töltött délelőttről.
„Ha a jövő évről akarsz gondoskodni –
vess magot,/ Ha egy évtizeddel számolsz
– ültess fát, / Ha terved egy életre szól –
embert nevelj!” (Kínai mondás)
Székely Ágnes
dül nem tud kiszabadulni. Szemügyre
vettük, közben sok okos dolgot tudtunk
meg a madarakról és az itt dolgozók munkájáról. A cinke kis zsákba került, hogy
megnyugodjon. Sétánk közben egyre több
madarat találtunk a madárhálókban. Megfigyelhettük mi a különbség a kékcinke és
a széncinke között, láttunk még vörösbegyet, nádi poszátát, csuszkát, fakúszt.
A séta során összegyűjtött madarakat
a központba vittük, ahol megvizsgálták
őket. A szakemberek bemutatták, hogyan
történik a madarak gyűrűzése, mérése,
megmutatták milyen a madarak felépítése.
Megtudhattuk, hogy naponta több, mint
200 madarat vizsgálnak meg. A gyengébbeket nem engedik szabadon, felerősítik,
és csak utána engedik őket útjukra.
A nap élményét még az is tetőzte, hogy
egyenként megsimogathattuk a madarak
feje búbját. Volt olyan kisgyerek, aki nagy
csibészen összeborzolta a kis madárka
tollacskáját. A sikeres gyűrűzés és simogatás után eljött a nagy pillanat, a madarak elengedése. A gyerekek örömükben
ujjongtak, és azt kérdezték: mikor jövünk
ide legközelebb?
Zahorecz Renáta,
óvodapedagógus
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Szüreti mulatság az iskolában

A legkisebbek is buliztak, természetesen szülői felügyelettel
A Laky Ilonka Általános Iskola október 19-én rendezte meg szüreti bálját.
Ennek a mulatságnak a megszervezése
már évek óta a mindenkori 8. osztály
feladata. Így történt ez az idei tanévben
is. Lázas munka, készülődés előzte meg
19-e délutánját, estéjét. Megterveztük
az alsó tagozatosok szüreti sorversenyét, beszereztük a szükséges kellékeket, árultuk a tombolát, feldíszítettük a

tornatermet, a szülők finomabbnál finomabb süteményeket és szendvicseket
készítettek.
A bált a kicsik versenye nyitotta meg.
Volt itt szőlőcukor válogatás, mustivás,
szüreti talicskázás, szőlőhordás, puzzle, lelkes szurkolás, óriási hangzavar. A
vetélkedőt az osztályok által írt szüreti
nóta koronázta meg. Egyik humorosabb volt, mint a másik. Azt gondoljuk,

hogy mindenki remekül szórakozott.
Hat órakor következett a nap fénypontja: a nyolcadikosok nyitótánca.
Erre a táncra a gyerekek egy hónapot
készültek. Az első lépéstől az utolsóig
ők tervezték, koreografálták meg, az
ügyesebbek tanították be a többieknek,
összevágták hozzá a zenét, reggel korán
jöttek iskolába, hogy próbálni tudjanak.
Példás volt a hozzáállásuk, rettenetesen
büszke voltam rájuk. Az óriási siker
nem is maradt el. A közönség vastapssal jutalmazta őket, háromszor kellett
előadniuk a táncot. Szívszorító volt arra
gondolni, hogy jövőre már egy másik
iskola tanára fogja azt mondani rájuk:
„na, ők az én gyerekeim”.
A tombolahúzás után – ahol sokaknak kedvezett Fortuna – beindult a buli,
ami este kilencig tartott a mulatozóknak. Nekünk még ezután következett a
takarítás. De a jól végzett munka öröme
még a fáradtságnál is nagyobb volt. Sikeres napot zártunk.
Kiss Katalin
osztályfőnök

Chip kell a kutyáknak
Január 1-től négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (chippel) megjelölve
tartható. Az eb transzponderrel történő megjelölése magában foglalja a transzponder
árát, a beültetés díját és az adatbázisba való regisztráció díját. A transzponderrel már
korábban megjelölt, ám az adatbázisban nem szereplő eb adatait az állat tartója köteles
2012. december 31-ig a magánállatorvossal az adatbázisban regisztráltatni, a regisztrált
eb adatának megváltozása miatt történő adatmódosítás díjmentes.

Ismét Böllérfesztivál
2013. január 12-én Böllérfesztivál lesz
Ecseren. A szervezők csapatok jelentkezését
várják a Rábai Miklós Művelődési Házban
december 15-éig. 2233 Ecser, Bajcsy-Zsilinszky utca 3. Telefon: 06 (29)335-346
A részletekről felvilágosítást ad: Dévényi
Gáborné, a művelődési ház igazgatója.

Tízedik az Ecser SE
Az Ecser SE labdarúgó csapata 2-0-ás vereséggel zárta a Kóka
elleni, november 11-én lejátszott bajnoki mérkőzést. Korábban
a Sülysáppal 0-0, Újszilvással 3-1-es vereség, a Tápióbicske ellen 0-2-es végeredmény, a Pánd ellen 3-1-es győzelem, itthon a
Ceglédbercel ellen 1-3, Pécelen pedig 2-2-es döntetlen a csapat
októberi, november elejei mérkőzéseinek mérlege. Jelenleg a
gárda a tízedik helyen áll, megelőzve Pánd, Zsámbok és Gyömrő csapatát.
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Rendezvények

Rábai Miklós Művelődési és Közösségi Ház
2012. november 16-án, pénteken 9.30 illetve 11 óra
Miskolci Csodamalom Bábszínház:
Pom-pom meséi
Hogy ki is Pom Pom? Hogy nem ismeritek? Ó, igazán senki sem ismeri, mert hol
ilyen, hol olyan! Bámulatosan tudja változtatni az alakját! Ha akarja, olyan, mint
a szőrpamacs vagy paróka vagy egyujjas,
kifordított bundakesztyű vagy szobafestő pemzli, vagy papucs orrán pamutbojt.
Most leginkább egy szőrsapkához hasonlít, ahogy ül az ágon…
A belépés díjtalan!
2012. november 17-én, szombaton
17.30 óra
Jótékonysági est Beck Lóránt gyógykezelésének támogatására
17.30 Ecseri csoportok bemutatói
* II. számú Óvoda néptánc csoportja (Felkészítő tanár: Sosovicza Jánosné)
* II. számú Óvoda Pillangó csoportja (Felkészítő tanárok: Durayné Környei Emese és Palotainé Kovács Bernadett
* Zöldkoszorú Hagyományőrző
Kör és a Laky Ilonka Általános Iskola
néptánc haladó csoportja: Sarisi Gyermektáncrend (Koreográfus: Szilágyiné
Suba Éva; Vezető: Szilágyi Zsolt)
* Laky Ilonka Általános Iskola
8. osztályos tanulói
* Ecseri Zöldkoszorú Néptáncegyüttes műsora (Felkészítő tanár:
Szilágyiné Suba Éva)
18.30 SHOWTIME Táncstúdió bemutatója
19.00 KÖKÉNY ATTILA (Megasztár)
Belépőjegy 1000 Ft-os áron vásárolható
a Művelődési Házban.
Az est teljes bevételét Lóránt gyógykezelésének támogatására ajánljuk fel!
2012. december 1-én, szombaton 17
órától
Adventi kézműves családi délutánunkon közös készülődésre hívjuk a kicsiket
és nagyokat, ahol adventi koszorút készítünk és mézeskalácsot sütünk.
Koszorúalapot és 4 db gyertyát kérjük,

mindenki hozzon magával!
A belépés díjtalan!
2012. december 5-én, szerdán 18 óra
Érkezik a Mikulás
Délután 6 órától a CSILLAGHÚR
együttes zenés gyermekműsora várja a
gyerekeket, amit a Mikulás érkezése követ.
A belépés díjtalan!
2012. december 14-én, pénteken 17.30 óra
Díszítsük fel együtt művelődési házunk „Mindenki karácsonyfáját”!
Sok szeretettel várjuk településünk apraját-nagyját közös fenyőfa állításra. A
karácsonyi filcdíszeket, amik felkerülnek
a fára, együtt készítjük el.
A belépés díjtalan!
2012. december 15-én, szombaton 17
órától
Mindenki karácsonya
17 órától: Művelődési házunk csoportjainak bemutatója
* Nazirah Hastánc bemutató
(Felkészítő tanár: Kozma Barbara)
* Nyugdíjas Klub műsora (Klubvezető: Sosovicza Jánosné)
* E-Dance Hip Hop bemutató
(Felkészítő tanár: Szilágyi Edina)
* Ecseri Zöldkoszorú Néptáncegyüttes (Felkészítő tanár: Szilágyiné
Suba Éva)
18 órától: „Ki szívét osztja szét” – Világhírű slágerekkel, örökzöld dallamokkal, musical dalokkal igazán ünnepi hangulatot varázsolnak Janza Kata, Pintér
Tibor valamint a Sziget Színház fiatal
művészei és táncosai
A belépés díjtalan!
ÚJDONSÁGOK
Kriston Intim Torna
A tanfolyam 4×3 órát foglal magában.
Részvételi díj: 20 000 Ft
A tanfolyamot vezeti és további információ kapható: Szabó Edit (06 30 603
5751)
90 órás angol nyelvtanfolyam kezdő
szinten felnőtteknek
Program akkreditációs lajstromszáma:
PL - 6074
Heti 2×3 órában hétköznap délutánon-

A Cserfa következő, idei 12. száma december 14-én jelenik meg.
Nyomdába adás: december 11.
Lapzárta: december 4.

ként
A tanfolyam minimum 5 fő jelentkezése
esetén indul!
Angol nyelvtanfolyam indul kicsiknek és gyerekeknek akár már decemberi
kezdéssel.
Szeretettel várjuk a kedves szülőket,
érdeklődőket INGYENES BEMUTATÓ
ÓRÁNKRA!
Itt betekintést nyerhetnek az óra hangulatába, illetve sok információt kaphatnak
erről a speciális módszerről, hogy miben
különbözik az óvodai, iskola angol oktatástól.
Angol kicsiknek (2-4 éves korig) és
angol gyerekeknek (4-10 éves korig)
kategóriában folyamatosan indítunk csoportokat a jelentkezők létszámának függvényében.
Érdeklődni lehet az alábbi elérhetőségeken:
Vaskó Tímea
06 20/ 365-54-03
ecser@mortimer.hu
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

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
06/20 297-1725, 06-30/245-22-68
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A magyar történelem egy kis része
Középiskolás koromra visszaemlékezvén: a magyar himnusz helyett új himnuszt tanítottak nekünk. Ebben ez is
szerepelt: „A múltba néző, csupa sebet
lát,(…) dologtalanoké volt az ország”.
Mintha a múltunkban nem lenne mivel büszkélkedni. Íme, egy kis történet.
1456 Kapisztrán János meghirdeti a keresztes háborút a török ellen. A török
Nándorfehérvár (Belgrád) felé közeledik. Július 2-án már 22 ezres sereg gyűlt
össze. Tíz nap múlva már hatvan ezren
vannak. Mindez Kapisztrán János szavára.
Már negyedik órája küzd a török sereg, hogy betörjön a várba. A keresztesek csapata megzavarja a török csapatot.
A Szultán pihent erőket küld. Betörnek
a vár külső udvarába. Szilágyi Mihály
már a kiüresítésen gondolkodik, amikor

megérkezik a keresztesek újabb csapata, Kapisztrán vezetésével. Kénbe mártott lángoló venyigét szórnak a törökök
közé. A török ruhák lángot kapnak, s
eszeveszetten menekülnek.
A vár még ezzel nem szabadult fel. A
Szultán a seregével a Száva túlsó partján táborozott. Az előző napi győzelmen
felbuzdultak a keresztesek. S Kapisztrán hiába fékezte őket. S mikor látva,
hogy a harc kialakult, a sereg élére állt:
„Aki a kezdetet megadta, a befejezést is
megadja” – kiáltotta. A Szultán maga is
megsebesült . A török sereg vereséget
szenvedve elmenekült.
Ki volt Kapisztrán János? Capestranóban született 1386-ban. Hetven
éves volt, amikor III. Kallisztusz pápa
megbízásából gyűjti a keresztes sereget.
A PÁPA – KAPISZTRÁN SZENT JÁ-

NOS – HUNYADI JÁNOS. A Magyar
Rendek vitatkoztak egymással, nem
látták a közeledő török veszedelmet.
Ők hárman nem tétlenkedtek. Nekik köszönhető Európa megvédése. Ők állították meg a török csapatokat.
Úgy gondolom, Kapisztrán Szent János közbenjárása is szerepelt a Gondviselésben, amikor is a Magyar Nemzet fellázadt az orosz megszállás ellen
1956-ban. Kapisztrán Szent Jánost minden esztendőben október 23-án ünnepeljük. Az Egyház könyörgése: „Istenünk,
ki Szent János hitvallód által híveidnek
győzelmet adtál a kereszt ellenségeivel
szemben kérünk, engedd, hogy közbenjárására a lelki ellenség minden cselvetésén győzelmet arassunk, és az igazság
koronáját Tőled elnyerhessük.
Barotai Endre, plébános

Mindenszentek napi áhítat a temetőben

November elsején a szentmise után
körmenet indult a Kossuth utca-Hunyadi utca útvonalon a temetőbe. A
temetőben komolyzenei áhítat volt az
Újhartyányi Fúvószenekar közreműködésével, majd Barotai Endre plébános közreműködésével a római katolikus egyház szertartására kerül sor.

Márton-napi kézműves délutánt tartottak november 10-én a Rábai Miklós
Művelődési Házban. A Nagyné Gelencsér Tünde foglalkozásvezető által
lelkiismeretesen és nagy szakértelemmel előkészített délutánon elsősorban
Márton-napi ludat készíthettek a kicsinyek. A gyerekek – jellemzően szülői
segítséggel megbirkóztak a feladatokkal – s közben jól szórakoztak, tanultak. Szendvics és tea is szolgálta a jó délutáni hangulatot.

Márton-napi boldogság a kézműves délutánon

Családi nap az 1. számú Óvodában a kicsinyek aktív részvételével

Az Újhartyányi Fúvószenekar közreműködésével zajlott a komolyzenei áhítat Mindenszentek napján. Képünkön: a fúvósok
a templom előtt játszanak; itt csatlakoztak a temetői menethez.

