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Közügyek

Cserfa

Képviselő-testületi ülés – november 14.

A képviselő-testület november 14-iki ülésén jóváhagyta a Maglódi Rendőrőrs új
vezetőjének, Körmöndi Bernadett rendőr hadnagynak egy éves megbízatását.
Ugyancsak hozzájárult Bém Gábor rendőr
zászlós megbízatásához, aki mint körzeti
megbízott, Ecseren teljesít szolgálatot a
következő esztendőben.
A képviselők elfogadták a Segítség Közalapítvány éves beszámolóját. Elhangzott,
az alapítvány képviselői az érintetteket
felkeresik, problémáikat megismerik, s a
szűkös keret ellenére megpróbálnak a rászorulóknak segélyt osztani.
Döntöttek a képviselők az iparterületen
lévő utak elnevezéséről is. Ennek értelmében az 1456/2. hrsz.-ú út neve Öntöde
utca lett, a 0139. hrsz.-ú út Bekötő dűlő,
a 0136/4. hrsz.-ú út Ipar utca, a 1328/5 és
0138/4. hrsz.-ú út Fuvaros utca, a 0136/21.
hrsz.-ú út Beton utca, a 0134/13. hrsz.-ú
út Tó dűlő, a 0127/77. hrsz.-ú út Formázó
utca, a 1351. hrsz.-ú út pedig Műanyagos
utca nevet kapta.
A képviselő-testület öt igen szavazat,
két tartózkodás mellett, ellenszavazat
nélkül elfogadta az önkormányzat 2012.
harmadik negyedévről szóló pénzügyi
tájékoztatóját. E napirendi ponton belül
a képviselők hozzájárultak ahhoz, hogy

az 1. számú Óvodában az akciós feltételekkel megvásárolt bútorok miatt keletkezett megtakarítást az intézmény más
szükséges berendezési tárgyak vásárlására fordítsa. Szintén a 2012. harmadik
negyedévről szóló pénzügyi tájékoztatón
belül tárgyalták a Zrínyi utca 43. szám
alatti önkormányzati ingatlan elektromos
hálózatának 380 volt, 3/20 Amperrel való
bővítését. A testület megbízta a polgármestert, hogy a munkálatokat végeztesse
el. A Polgármesteri Hivatalban működésképtelenné vált számítógép és fax készülék lecserélését szintén jóváhagyta a képviselő-testület.
A képviselők öt igen, két tartózkodás
mellett, ellenszavazat nélkül – egy módosítással – fogadták el a 2013. évi költségvetési koncepcióját.
A képviselők módosították a közterületek használatáról és rendjéről szóló rendeletet. A módosítás értelmében nem adható
közterület-használati engedély annak a járműnek, amely a közúti forgalomban csak
hatósági jelzéssel vehet részt. Nem adható
közterület-használati engedély továbbá a
forgalomból kivont járműnek, járműroncsnak, valamint a közlekedésben részt nem
vevő, reklámhordozó céllal elhelyezett járműnek.

Módosította a képviselő-testület a tiltott, közösségellenes magatartásokról és
a tiltott, közösségellenes magatartás elkövetőjével szembeni eljárás szabályozásáról
szóló önkormányzati rendeletet is.
Elfogadta a képviselő testület a Dél-Pest
Megyei Víziközmű Zrt. 2012. I. félévi
pénzügyi beszámolóját és mérlegét.
Rendkívüli képviselő-testületi ülésre is
sor került a november 28-án. A telekadóval
kapcsolatos változások: a telekadó mértéke az I. körzetben (külterület és zártkert)
valamint a II. körzetben (település belterületi lakó övezeti része) 2013. január 1-től
változatlanul 10 Ft/m2. A III. körzetben (a
falu azon területe, mely sem az I. sem a
II. körzetbe nem tartozik, mely a korábbi
külterületekből került kialakításra a tulajdonosok elképzelései alapján, tulajdonképpen a település déli, dél-keleti és délnyugati részén található) 2013. január 1-től
40 Ft/m2-re emelkedett az adó mértéke.
A telekadó mentességi szabályok nem
változtak. Akinek 2012-ben nem kellett telekadót fizetni, annak 2013. évben is megmarad az adómentessége.
A következő évben a fizetendő adóról
a befizetési határidő előtt minden adózó
megkapja a tájékoztatást és a befizetéshez
szükséges postai utalványt.

Cserfa

Fókusz
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Adventi köszöntő!
Ismét eltelt egy év. Mindig úgy érezzük,

dokat, és a pihenésre, a családra kon-

hogy az idei év nehezebb, mint a tavalyi

centráljunk! Töltsünk minél több időt

volt, ami valószínűleg azért van, mert az

szeretteinkkel, és próbáljuk a mindenna-

idő múlása megszépíti az emlékeket.

pok gondjait félretenni.

Az tény, hogy idén az élet minden

Ennek jegyében én is úgy gondoltam,

területén rengeteg változás történt, ami

hogy az elmúlt év eredményeiről és a kö-

sokszor megoldhatatlannak tűnő prob-

vetkező év terveiről és feladatairól a ja-

lémák elé állított minket. Ahhoz, hogy

nuári számunkban írunk.
BÉKÉS
KARÁCSONYT,
ÉS BOLDOG
ÚJ ÉVET KÍVÁNOK!

eredményesek

lehessünk,

optimistán

kell álljunk a feladatok elé. Főleg most
a karácsony közeledtével feledjük a gon-

Ünnep a templomokban
Ecseri Római Katolikus
Templom
December 24.
15.00 Pásztorjáték gyerekeknek
a templomban
23.15 Pásztorjáték felnőtteknek
24.00 Éjféli mise
December 25, 26.
9.30 Mise
December 30
9.30 Szentmise, házassági
ígéretek megújítás
December 31.
17.00 Év végi hálaadás
2013. január 1.
9.30 Mise
***
Ünnepi istentiszteletek a Maglód-Ecser-i
Református Templomban
(Maglód, Ady u. 15.)
Gyerekkarácsony hittanos gyermekeink
szereplésével – december 16. 10.30 óra
Szentesti istentisztelet – december 24.

hétfő 16.00 óra
Ünnepi úrvacsorás-istentisztelet: december 25. kedd és 26
szerda 10.30 óra
Óévi istentisztelet: december
30., vasárnap 10.30 óra
Újévi istentisztelet: január 1.
kedd, 10.30 óra
***
Ünnepi istentiszteletek a maglódi evangélikus templomban
December 24.
17.00 Szenteste
December 25.
10.30 Karácsony ünnepe
December 26.
10.30 Karácsony 2. napja
December 31.
17.00 Óév este
Január 1.
10.30 Újév
Január 6.
10.30 Vízkereszt ünnepe

Gál Zsolt
Polgármester

Ülésezett a szlovák
önkormányzat
Ülést tartott a Szlovák önkormányzat
Ecseren november 26-án. A napirendi
pontok között megtárgyalták a tájház felújítását célzó előterjesztést is.

Tollfosztó
Márton-nap hagyományaihoz kapcsolódva, immár sokadszorra vettek részt táncosaink a Tollfosztó elnevezésű rendezvényen, Csömörön. A régiós rendezvényen
a környékbeli tánccsoportok, népdalkörök
mutatták be egymásnak produkcióikat.

Téli világ
Felkészült a télre az önkormányzat és a település üzemeltetéséért felelős EKO Kft.
Átvizsgálták a gépek, járművek műszaki
állapotát, ellenőrizték a kéziszerszámok,
megtervezték az ügyeleti beosztást.
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Rendőrség

Új őrsparancsnok Maglódon,
ismét van kmb-s Ecseren

Újra van körzeti megbízott rendőr
Ecseren, Bém Gábor rendőr zászlós,
illetve november 16-tól új vezető irányítja a Maglódi Rendőrőrs munkáját
is, Körmöndi Bernadett rendőr hadnagy. Az őrs új vezetője a Cserfának
adott nyilatkozatában mindenekelőtt
leszögezte: A illetékességi területükön: Maglódon, Ecseren idén évben
megemelkedett a – lakosság szubjektív
biztonságérzetét leginkább befolyásoló
lopások, betöréses lopások – száma. A
Monori Rendőrkapitányság, a Maglódi
Rendőrőrssel együttműködve, mindent
megtett, és a jövőben is meg fog tenni a
bűncselekmények megelőzésére, felderítésére.
A harmincnégy éves rendőrőrs parancsnok elöljáróban ezt mondta magáról:
„Körmöndi Bernadett rendőr hadnagy
vagyok, 2012. november 16-tól a Maglódi
Rendőrőrs megbízott őrsparancsnoka.
1978-ban születtem a Békés megyei
Gyomaendrődön. 1996-ban érettségiztem a Kner Imre Gimnázium és Szakközépiskolában. Hivatásos őrmesterként
teljesítettem szolgálatot a Monori Rendőrkapitányság Gyömrői Rendőrőrsén
járőr, illetve járőrvezetői beosztásban
2010 áprilisáig. 2005-ben jelentkeztem a
Rendőrtiszti Főiskolára, tanulmányaimat
2010 májusában fejeztem be. A főiskola
befejezését követően a Monori Rendőrkapitányságon ügyeletes tisztként teljesítettem szolgálatot, majd hivatalvezetőként
dolgoztam. Tavasszal Deli László rendőr
őrnagy jelezte, nem kívánja tovább ellátni
a Maglódi Rendőrőrs őrsparancsnoki feladatait, és beadta áthelyezési kérelmét. Ezt
követően jelentkeztem Szmodics Róbert
kapitányságvezetőnél a Maglódi Rendőrőrs Őrsparancsok feladatainak ellátására.
Megkaptam a bizalmat, így kezdhettem
meg munkámat a rendőrőrsön november
16-án.”
A rendőri munka Körmöndi Bernadettnek hivatás. Az őrsparancsnok számára a közrend, a közbiztonság, a bűn- és
balesetmegelőzés, a lakosság szubjektív
biztonságérzete számára elsőrendű fontossággal bír. Kiemelt feladata ennek érdekében egy kölcsönösen jól működő kapcsolat kiépítése a rendőrőrs illetékességi
területén működő önkormányzatokkal,

Körmöndi Bernadett
polgárőrségekkel, civil szervezetekkel.
A Maglódi Rendőrőrs területén ez évben megemelkedtek a lakosság szubjektív biztonságérzetét leginkább befolyásoló lopások, betöréses lopások. A Monori
Rendőrkapitányság a Maglódi Rendőrőrssel együttműködve mindent megtett
és a jövőben is meg fog tenni a bűncselekmények megelőzése, felderítése érdekében. A Monori Rendőrkapitányság
Bűnügyi Osztálya rendszeresen folytat a
portyaszolgálatokat. Emellett a kapitánysággal szoros együttműködésében végzik a fokozott ellenőrzéseket, akciókat.
Körmöndi Bernadett arra törekszik,
hogy a Maglódi Rendőrőrs szakmailag
jól felkészült munkatársakból álljon,
akik a rendőrőrs kötelékében képzelik el
jövőjüket. Középpontban az évek során
megszerzett tudás, szakmai ismeret folyamatos bővítése, a munkatársak képzése áll.
Bém Gábor rendőr zászlós személyé-

ben Ecser területén ismételten körzeti
megbízott kezdte meg tevékenységét.
A körzeti megbízott feladatának magas
szinten történő teljesítése érdekében
minden segítséget meg fog kapni az új
őrsparancsnoktól, munkatársaitól.
Szmodics Róbert rendőr alezredes, kapitányságvezető közreműködése révén
megkülönböztető jelzéssel ellátott szolgálati gépjárművet a Maglódi Rendőrőrs
kapta meg, így ismételten látható rendőrséggé vált a közendvédelmi szervezete.
– Elsődleges feladatom az ünnepekkel
kapcsolatos szükséges rendőri intézkedések megtétele, a közrend, a közbiztonság
fenntartása, a közterületek, bevásárló
központok fokozott rendőri ellenőrzés
alatt tartása, a bűncselekmények megelőzése, felderítése érdekében. Decemberben a rendszeresen végrehajtott ellenőrzések kiegészülnek a fokozottabb rendőri
jelenléttel is a közterületeken – hangsúlyozta Körmöndi Bernadett.

Cserfa

Ellenőrzés

Háromszor ölt a megyében
szénmonoxid novemberben
A Pest Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság működési területén 2012.
november 13-ig nyolcvanszor riasztották a tűzoltókat fűtőberendezéssel
kapcsolatos esethez. Tizenötször szénmonoxid-mérgezés
miatt
riasztották
őket, összesen három ember vesztette életét.
Amint beáll a hideg, és nyárról őszre, nyitott ablakról
csukottra váltunk,
folyamatosan emelkedik a gázbalesetekkel, szén-monoxid-mérgezésekkel
kapcsolatos hírek száma.
A szén-monoxid-mérgezés a téli
szezon egyik legjellemzőbb veszélye,
amelyet legtöbbször a tüzelőberendezés, kémény, kályha, kandalló, gázsütő,
gázszárító, gázkazán, gáz vízmelegítő
stb. helytelen használata okoz. A szénmonoxid veszélye abban rejlik, hogy
színtelen, szagtalan, a levegőnél szinte
alig könnyebb, nem irritáló gáz, amely
megakadályozza, hogy a vér megfelelő
mennyiségű oxigént szállítson. Levegővétellel kerül a szervezetbe, a vörösvérsejteket támadja meg, megakadályozva
ezzel az agy és a belső szervek megfelelő oxigénellátottságát. A magas szénmonoxid-koncentráció perceken belül
halált okozhat! Az áldozatot rosszullét
fogja el, mozgásképtelenné válik, nem
tud magán és a családján segíteni, képtelen az adott helyiséget elhagyni.
A szén-monoxid-mérgezés tünetei.
Enyhe mérgezés: enyhe fejfájás, szédülés, hányinger, tüsszentés.
Közepes mérgezés: erős fejfájás, erős
szédülés, gyors szívdobogás. Erős mérgezés: ájulás, nehéz levegővétel, súlyosabb esetekben halál. A balesetek oka a
fűtő/melegítő berendezések nem megfelelő karbantartása, annak elmulasztása.
Szintén növeli a baleset kockázatát, ha
nem gondoskodunk a gázkészülék üzemeléséhez szükséges levegő utánpótlásáról, vagy a kémény elhanyagolt állapotban van.
Megelőzésként.Gázkészülékeinket

évente egyszer szakemberrel vizsgáltassuk felül, ellenőriztessük.
Kérjük ki szakember véleményét
szagelszívó vásárlása, vagy műanyag
nyílászárók beépítése esetén. Ha szükséges, használjunk
a lakószobában légbevezetőt, a vizes
helyiségekben légelvezetőt.
A kémények állapotát rendszeresen ellenőriztessük.
Kérjünk évente felülvizsgálatot gázkészülékeinkhez
(kazán, bojler, konvektor). Tévedés azt
hinni, hogy a bojler nem szivároghat,
vagy nem okozhat balesetet. Ne tároljunk tűzveszélyes folyadékot a kazán
közelében. Napjainkban egyre elterjedtebb a szén-monoxid-érzékelő használata, ez igen hasznos eszköz, tanácsos a
lakás egyik frekventáltabb helyiségében
elhelyezni.
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Elnöki látogatás
Dr. Szűcs Lajos, az Országgyűlés jegyzője, a Pest megyei Közgyűlés elnöke tett
látogatás november 23-án Ecseren, ahol
megbeszélést folytatott Gál Zsolt polgármesterrel és Barta Zoltán jegyzővel.
Egyebek mellett áttekintették a lehetséges
fejlesztési területeket, illetve a szóba jöhető pályázatokat.

Gyorsforgalmi út
Közös felhívással fordultak a Nemzeti
Fejlesztési Minisztériumhoz és a Fővárosi Önkormányzathoz a repülőteret
üzemeltető Budapest Airport, illetve a
környékén működő önkormányzatok,
valamint a legjelentősebb regionális piaci szereplők. Az összefogás résztvevői
közös nyilatkozatot fogadtak el, amelyben elsősorban a repülőtérre vezető
gyorsforgalmi út fejlesztését sürgetik. A
tanácskozáson Ecsert Barta Zoltán jegyző képviselte.

Teherautó
Duplafülkés, platós használt teherautót
vásárolt az önkormányzat novemberben.
A másfél millió forint értékű járművet a
megnövekedett közterületi munkákhoz
használják majd.

Az adózási fegyelemről
Tisztelt Lakosok! A kivetett adó adónemenként 2012. évben: telekadóban
51.348.437 forint; iparűzési adóban
86.931.997 forint; gépjárműadóban
70.016.093 forint; talajterhelési díjban
1.625.284 forint.
A Cserfa októberi számában felhívtuk
az Önök figyelmét arra, hogy az adózás
rendjéről szóló törvény lehetőséget ad
a nagy tartozással rendelkező adózók
megnevezésére.
A behajtási és végrehajtási eljárás
megindításának időpontjában adónemenként az alábbi hátralékokat mutatta ki adóhatóságunk: telekadóban
17.025.083 forint; iparűzési adóban
13.703.556 forint; gépjárműadóban
9.519.404 forint; talajterhelési díjban
252.960 forint késedelmi pótlékban
2.598.050 forint.
A behajtási eljárás megindítását és a
Cserfa újságban megjelent tájékoztatást
követően a vártnál több adózó teljesítette adózói kötelezettségét, és befizette az
adóhátralékát.

A hátralékok a december 1-ei állapot
szerint az alábbiak szerint alakultak: telekadóban 17.004.222 forint; iparűzési
adóban 6.485.934 forint; gépjárműadóban 2.319.513 forint talajterhelési díjban 226.721.forint; késedelmi pótlékban 2.226.721.forint.
A telekadóban fennmaradó tartozásból 16.967.530 forint egy adózó tartozása. A maradék 117.422 forint tartozást
további 5 adózó számláján tartjuk nyílván. Tehát az adófizetésre kötelezett 182
adózóból 6 adózó nem teljesítette fizetési kötelezettségét.
Az önkormányzat vezetése - látva az
adózók többségének kedvező hozzáállását - úgy döntött, hogy ebben az évben nem él a törvény adta lehetőséggel,
és nem közli a nyilvánosság számára a
nagy adózók listáját.
A fennmaradt adótartozások végrehajtása folyamatban van.
Ecser Községi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
Adóhatósága
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Megmozdult a falu Lóciért
Háromszázhetvenhárom ezer forint értékű jegybevétel gyűlt össze november 17én, azon a Jótékonysági Esten, amelyen
Beck Lóránt két éves kisfiú gyógykezelésének támogatására szervezett az Rábai
Miklós Művelődési Ház, hátterében Ecseri Önkormányzattal. A rendezvény ideje
alatt az adománydobozban is összegyűlt
támogatás. A dobozt Gál Zsolt polgármester az est végén a színpadon bontatlanul
adta át Lóci édesapjának. Ez egészítette ki
a jegybevételt.
A kétéves Lóci életének megmentése
érdekében a család még a nyáron kérte
a község összefogását. A felhívás Ecser
község honlapján, majd a Cserfa augusztusi számában is megjelent.
Lócinak, azaz Beck Lóránt Jánosnak
2010 szeptemberében egy rutinvizsgálat alkalmával a jobb mellékveséjében
neuroblastomát, azaz idegsejtből kialakuló daganatot diagnosztizáltak. Lórántot megoperálták és eltávolították a jobb
mellékveséjét. 6 hónap elteltével egy MR
vizsgálat kimutatta, hogy Lócinál újra kialakult a rettegett kór, és IV-es stádiummal került vissza a kórházba.
Beck Lóránt nagymamája a jótékonysági rendezvény résztvevőihez írta az a
levelet, amelyből idézünk.
„Lóci most tőlem messze, a
németorszagi Greifswaldban viseli a fájdalmat, a távollétet.
Nehéz volt eljutni odáig, hogy elkezdődhessen külföldön egy gyógyulással
kecsegtető kezelés. Az időhúzás miatt sajnos most nyolc hétig tartó kemoterápiát
kellett kezdeni ahhoz, hogy Lóci alkalmas
Iegyen az immunterápiára. Ez a kezelés
Magyarországon nem elérhető, és Európában is csak kevés helyen.
Amikor először vetődött fel a külföldi
gyógykezelés szükségessége – egy sikertelen őssejt transzplantáció után – elkezdtünk kutatni a források után. Azt sejtettük,
hogy OEP finanszírozás nélkül az egész
dolog reménytelen.
Mostanra már tudjuk, hogy a térített kezelés első lépcsője, amiben a nyolc hetes
kemoterápia ára nincs is benne, 42 millió
forint.
De miből lehet kifizetni azt a néhány
millió forintot, amit a magyar egészségbiztosító nem térít? Olyan két év után,
amikor csak a kórházból ki, kórházba
beutazás üzemanyag költsége kitesz egy

Lóci
Greifswaldban,
a Balti-tenger
partján. Zajlik
a kezelése.
havi fizetést. A többi költségről nem is
szólnék. (…)
A segíteni akarás számtalan formáját
tapasztattuk, tapasztaljuk meg nap mint
nap.
Egyszer csak elkezdtek utalások érkezni, elkezdtek hozzánk betérni, és kis borítékokat átadni.
Voltak, akik a postaládánkba tették jókívánságainkat és adományaikat, voltak,
akik gyűjtődobozba. Voltak, akik főztek
a pályán, és volt, aki húst adott ehhez.
Volt, aki időt nem kímélve levelet fordított. Volt, aki iratokat segített beszerezni,
plakátokat rakott ki. Volt, aki, az elutazás
napján állított be költőpénzzel. Az iskolások Lóciért gyűjtöttek a papírt. Voltak,
akik megszervezték a kupakgyűjtést. Ha
valakit látok a faluban műanyagpalackos
zsákkal, vagy kupakos szatyorral, tudom,

hogy azt nekünk hozza, és amit emelt áron
vesznek át tőlünk Maglódon. Volt, aki beszervezett egy egész kézilabdacsapatot
támogatónak.
Volt, aki meleg kézfogásért vállalt szakértő segítséget.
Nem tudom, hogyan fejezzem ki a köszönetemet, nincsenek erre megfelelő szavak.
Köszönöm a felénk áradó emberséget,
tapintatot és őszinte aggódást! Köszönöm,
hogy a segítségetekkel Németországban
együtt lehet a család! Brigi, Zoli, Marcika
és Lócika. A család, ami a legfontosabb
az életben! „Az ember család nélkül egy
szál egyedül van a világban, és a hidegtől
reszketve áll”. (André Maurois)
Köszönöm, hogy eljöttetek!
Jablonczay Emese,
Lócika nagymamája”
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Szívhangok

A sztárvendég Kökény Attila volt
– Mit jelent Kökény Attila (képünkön)
számára – a Megasztár 5 majdnem győztese, 2010 legjobb férfi hangja –, hogy
különleges jótékonysági est részese lehetett Ecseren?
– Nekem is van három gyerekem.
Mindig tiszta szívemből támogatom azt,
amikor nehéz helyzetben jót lehet tenni
valakiért. Az egyik szervező jó barátom.
Ő kért meg a fellépésre, ő szavatolta
helyzet komolyságát. Hasonló felkérésekből hetente kapok húszat, közülük
jó, ha egynek van valóságos alapja. Lóci
rászorultsága tekintetében semmi kétség
nem merülhetett föl.
– Más volt ez a produkció, mint amit
fellépésein általában előad?
– Kicsit igen. Igyekeztem gyors dalokat is játszani, hogy a hangulat ne legyen
melankolikus. A jókedv érdekében fölvittem a gyerekeket a színpadra, aminek
szemlátomást nagyon örültek.
– Mit szól ahhoz, hogy a falu megmozdult Lóciért?
– Hihetetlenül megható volt ezt megtapasztalni. Mindig örülök, ha jó emberekkel találkozhatok. Hálás köszönet
mindenkinek, aki ide eljött, és támogatta a kicsi gyógykezelését. Az Isten áldja
meg őket.
– Járt már Ecseren korábban?
– Nem, most vagyok itt először.
– Akkor emlékezetes marad az első látogatás a faluban?
– Ez biztos!

A 2-es számú Óvoda kicsinyeinek bemutatója
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Faluszerte
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Mikulás járt Ecseren

Színes kocsin érkezett

Az óvodákban és az iskolában is járt

A gyerekek örültek az ajándékoknak

A szülők díszes felirattal kedveskedtek neki

A falu önkormányzata köszönetet
mond az Ecseri Polgárőrségnek a
Mikulás ünnepségekben való
szeretetteljes közreműködésért!

A rosszalkodó autós felnőtteknek virgácsot adott

Cserfa

Oktatás-nevelés

Adventi
készülődés
Az I. számú Óvoda idén is megszervezte
kézműves foglalkozását a szülők részére, ahol többféle ünnepi témájú díszítési
technikát próbálhattunk ki az adventi készülődés jegyében.
Az óvónők segítségével decoupage
technikával üres babaételes üvegből angyalkás mécsestartót alkottunk, majd
karácsonyi mintás terítő elkészítésével ismerkedhettünk meg. Ennek nagy előnye,
hogy mosható és vasalható, így „rosszcsont” gyermekeink igénybevétele mellett is többször felhasználhatóak. Készítettünk továbbá ajtódíszt borostyánágak,
szalagok, masnik, szárított narancshéjjak
és különböző termések felhasználásával.
Nagyon szép kompozíciók készültek. Érdekes volt, hogy az azonos alapanyagok
ellenére minden elkészített „remekmű”
teljesen egyedi és személyre szóló lett.
A délután nagyon jó hangulatban telt el,
hiszen nekünk, szülőknek is jól esett néhány óra kikapcsolódás, ahol egy csésze
tea mellett kötetlenül beszélgethettünk
egymással és az óvónénikkel gyerekeink
ügyes-bajos dolgairól. Ezek az alkalmak
hasznosak abból a szempontból is, hogy
az óvónők és a szülők jobban megismerjék egymást. A jó szülő-óvónői kapcsolat
hozzájárulhat ahhoz, hogy gyermekeink
otthonosabban érezzék magukat az oviban a mindennapok során.
Reméljük, hogy ez a kedves hagyomány
jövőre is folytatódni fog!
Urrné Kulin Tímea

Mosógép,

hűtőgép
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Néptánc az óvodában
A II. sz. Óvodában már hagyománnyá
vált, hogy minden évben a nagycsoportosok Sosovica Marika néni jóvoltából
elsajátíthatják a néptánc rejtelmeit. Idén
szeptembertől a Katica
csoportosokon a sor.
A zene és a mozgás
együttes hatása elősegíti a gyermekek képességeinek fejlesztését.
Bővülnek ismereteik,
megismerik a hagyományainkat.
A gyerekek minden héten várják, hogy
mehessenek táncolni, énekelni. Ehhez a
lelkesedéshez hozzájárul Marika néni vidám természete, a néptánc iránti elkötelezettsége. Szívesen foglalkozik a gyerekekkel, tanítgatja őket, és ezt a gyerekek

is érzik. Nagyon lelkesek, mert tudják,
hogy közönség előtt is többször fel fognak lépni. Az első néptánc fellépés már
meg is történt november 17-én, amikor Jótékonysági Estet adtak
Beck Lóránt gyógyulásáért. A gyerekek már
másnap azt kérdezgették, hogy mikor lesz a
következő szereplésük.
Az eddigi tapasztalatok is azt mutatják, hogy sikerül megszerettetni a néptáncot az óvodás korosztálylyal, mert az elballagó nagycsoportosok
közül sokan folytatják a táncot az iskolában is.
Virág Viktória
óvodapedagógus

Élelmiszersegély rászorulóknak
Ecser Község Önkormányzata az idén
is pályázatot nyújtott be a Gyermekétkeztetési Alapítványhoz Európai Uniós
élelmiszersegélyre. Ezúttal az Alapítvány
Kuratóriuma pozitívan bírálta el Ecser
pályamunkáját. Ennek volt köszönhető,

hogy a Polgármesteri Hivatal dolgozói
november 30-án több, mint két tonna
tartós élelmiszert oszthattak szét 120 fő
között. Az alapítvány a következő élelmiszereket adta át: 800 kg liszt, 540 l kakaós
ital, 320 kg keksz, 504 kg tészta.

Csodavárás

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

A Cserfa következő 2013. 01. száma január 25-én jelenik meg.
Nyomdába adás: január 22. Lapzárta: január 15.

Valami izgalmas dolog készül a művelődési házban is. Közeleg a karácsony!
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Rendezvények

Rábai Miklós Művelődési és Közösségi Ház
2013. január 12-én, szombaton 6.30 órától
II. Ecseri Böllérfesztivál és verseny a Tájház udvarán (Zrínyi u. 35.) Hízósertés hagyományos házi feldolgozása
Programok:
6.30 – 7.30
A sertések kábítása, elvéreztetése
7.30 – tól
A levágott sertések feldolgozása, disznótoros ételek készítése
13.00 – 15.00 A hurka, kolbász, toroskáposzta zsűrizése
15.00
A közönségdíj szavazatainak leadási határideje
16.00
Eredményhirdetés
Versenyszámok, amit a zsűri értékel:
• A böllérek legjobbja
• A legjobb hurka
• A legjobb toroskáposzta
• A legjobb kolbász
• A legjobb fogópálinka
• A legjobb forralt bor
A legnépszerűbb csapatnak közönség
díj is átadásra kerül, amire a látogatók
szavazhatnak a nap folyamán.
A helyszínen 500,-Ft / 2 db egységáron
úgynevezett „kóstolójegyek” vásárolhatók. A résztvevő csapatok bármely terméküket kóstoltathatják a vendégekkel.
Ezzel szeretnénk lehetőséget biztosítani
a kilátogató vendégeknek a csapatok által elkészített, legkülönfélébb finomságok
megízlelésére.
A versenykiírás illetve a jelentkezési
lap letölthető a www.ecsermuvhaz.hu oldalról vagy személyesen átvehető a Rábai
Miklós Művelődési Házban.
2013. január 19-én, szombaton 16 órától
A Magyar Kultúra Napja alkalmából

Cserfa

Ügyfélfogadási
rend változás
a NAV-nál
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV)
fővárosban működő központi ügyfélszolgálatok és kirendeltségek ünnepi nyitva
tartási rendje: december 13. (csütörtök)
8.15 – 18.00; december 14. (péntek) 8.15
– 11.30; december 15. (szombat) 8.15
– 11.30. A Pest megyei kirendeltségek
ünnepi nyitva tartási rendje: december
13. (csütörtök) 8.15 – 17.30; december
14. (péntek) 8.15 – 16.00; december 15.
(szombat) zárva. A munkanap áthelyezés
miatt az ügyfélszolgálatok december 24én és december 31-én zárva tartanak.

vendégünk a Zengő Színpad.
A ZENGŐ ABC-t a ZENGŐ SZÍNPAD
művészei egy gyermekeknek szóló műsorban mutatják be sok zenével, mókával,
játékkal. A gyerekek feljöhetnek a színpadra és együtt játszhatnak az előadókkal.
Játszva tanítanak betűvetésre, helyesírásra, történelemre, szép magyar beszédre, fülbemászó, jól ritmizálható dallamok
bűvöletében.
A közreműködők:
Lukácsy
Katalin,
Szolnoki Pál, Berkes
Károly, Bazsó József
A belépés díjtalan!
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
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Lélekgondozás
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A főangyal küldetése
Gábrielt maga elé idézte az Úr! Szeretném a Fiamat a földre, az emberek közé
küldeni. Keress erre alkalmas személyt,
aki az édesanyja lenne. Emberként születne.
Kényes, de könnyen megoldható feladat lesz. Hisz erre sokat vállalkoznak.
Néhány órás repüléssel megoldom.
Kényelmesen siklott a föld felett. Leszállt egy szép, kőfallal és virágokkal
telitett park közepén álló kastély bejáratához. Friss vizű kút mellet szép és elegáns hölgy tréfálkozott a barátai között.
Megfelelő mama és hely a Messiás
számára. Bemutatkozott: az Úr küldött,
akarsz-e a Fiának édesanyja lenni? A
hölgy megütközve nézett rá. Tréfálsz?
Éppen most akarunk egy földkörüli útra
indulni, mit kezdenék és most egy gyerekkel?
Tovább repült. Talán jobb lenne, egy
szegényebb, de gyakorlatiasabb mama.
Meglátott, egy irodaházban aktákkal
futkosó hölgyet. Ott lebegett az íróasz-

Köszönet
az adományokért

tala felett, és mindjárt a tárgyra tért. A
válasz hallatán a szárnyán minden toll
égnek állt. Egy gyerek? Pont most? Mi
lesz a karrieremmel? De hát a Messiás!
Mit érdekel engem, válaszolta hidegen.
Reményei köddé váltak. Olyan aszszony kell választanom, akinek már
vannak gyermekei. Addig repkedett,
míg meglátott egy asszonyt, akinek két
keze tele munkával, ott nyüzsögtek körülötte a boldog gyermekek. Mama: a
Pista elvette az üveggolyómat, mama
éhes vagyok, elszakította a Marcsi a
könyvemet…
Gábriel kénytelen volt ordítva előadni
a mondókáját. Mit gondolsz? Még egy
gyerek. Alig várom, hogy felnőjenek.
Gábriel szomorúan, gyalog bandukolt
tovább. Bajban volt, de nem adhatta fel.
Találnom kell valakit, aki fiatal, és nagylelkű. Újra a levegőbe emelkedett. Hoszszú idő után egy galileai dombra kapaszkodó kis falut talált. Itt talált egy fiatal
leányt, aki munkája közben is énekelt és

imádkozott. Zuhanórepülésben leszállt.
Üdvözlégy Mária! Az Úr van te veled:
Kegyelemmel tölt el. Mária meglepődött. Mit jelent ez az üdvözlés? Kegyelmet találtál Istennél, válaszolta Gábriel,
Fiad lesz. Jézusnak fogod nevezni. Ő
nagy lesz, a Mindenható fiának fogják
hívni… Országának nem lesz vége. Hogyan lehetséges ez? Férfit nem ismerek.
A Szentlélek száll reád – válaszolta az
angyal. Ekkor Mária válaszolta: Tegyen
velem úgy az Úr, amint mondtad.
Az Úr, ma is keresi azokat a szíveket,
akik befogadják őt. Benned kell megszületnie a Messiásnak.
Máriának is ki kellett mondania az
IGENT, mert a Teremtő szabad akarattal áldott meg bennünket. Mária már
azelőtt, mielőtt a szíve alatt megtestesült az ÖRÖK IGE, szívébe fogadta a
Megváltót. Ha igazi karácsonyt akarsz.
Szabadulj meg bűneidtől és megszületik
benned a Megváltó.
Barotai Endre
pélébános

Böjte Csaba Maglódon

Idén gyűjtést hirdettünk többek között Ecseren
is a dévai árvák részére. Az adományok folyamatosan érkeztek a plébánián lévő Szent Ferenc
Pontra, melyek között sok élelmiszer és ruhanemű volt, a pénzadományokról nem is beszélve.
Ahogy Székely Attila, a rendezvény főszervezője
is említette, ez a gyűjtés nem lomtalanítás volt. Az
adományozók valóban azt adták, ami igazán kedves volt nekik. Biztos vagyok benne, hogy sok arc
derül majd fel idén karácsonykor az árvaházakban
és gyermekotthonokban, ahová ez a sok szívből
jövő ajándék érkezik.
A gyűjtést a Maglódon lévő Magházban megtartott előadás zárta, melyet Böjte Csaba, a gyermekotthonok és a Dévai Szent Ferenc Alapítvány
alapítója, ferences rendi szerzetes tartott. A művelődési házban három helységet töltöttek meg
az érdeklődők. Az est nagy sikerrel és sok Böjte
Csaba által írt könyv dedikálásával zárult.
Ezúton szeretnénk megköszönni az ecseri híveknek és minden adományozónak azt a sok szeretetet és adományt, amivel hozzájárultak gyűjtésünkhöz, és ahhoz, hogy remény éledhessen az
elveszettekben.
Így kívánok mindenkinek áldott, igaz adventet
Böjte Csaba Bálint Klára református, Barotai Endre római katolikus
és karácsonyt!
Blazsek Krisztina és Németh Mihály evangélikus pap társaságában a Magházban

Kézműves foglalkozás a karácsonyi készülődés jegyében. Szülők és
gyerekek együtt készítettek adventi koszorút, sütöttek mézes süteményt,
kalácsot, hallgatták a gitáros énekes hangulatos karácsonyi dalait

Gyúrtak, szaggattak, sütöttek, kóstoltak közösen

Disznótor a Tájházban. A Polgárőrség országos és regionális vezetői látogattak a faluba november 24-én. Hosszú Mihály ecseri
polgárőr parancsnokkal, a falu vezetőivel – kolbászkóstolás közben
– a közbiztonság javításának lehetőségeiről is szót váltottak.

Erzsébet-Katalin bál. Halas János, Mátrai József, Gyulai Erzsébet énekművész, Kurunczi Lajos és Blága Lőrinc közös produkciót adott elő.

