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Képviselő-testületi ülés – február 20.
Azari Zsuzsanna, a Vecsési Járási Hivatal
vezetője a képviselő-testület február 20-i
ülésén mutatkozott be a grémium tagjainak. Elmondta, huszonhét évet dolgozott
a közigazgatásban a budapesti XIX. kerületi önkormányzatnál. Más munkahelye
nem volt, ott viszont minden munkaterületen dolgozott. Megköszönte
Gál Zsolt polgármester és Barta
Zoltán jegyző segítségét abban,
hogy heti egy alkalommal, egy
ügysegéd tevékenysége révén
2013. január 1-től elindulhatott a járás munkája Ecseren.
Reményét fejezte ki, hogy heti
egy alkalomnál hosszabb időre
is módosulhat az ügysegéd személyes jelenléte a faluban. Ha
kevésnek bizonyul a jelenlegi
szolgáltatás, akkor igyekeznek
változtatni. Amennyiben növekszik az ügyforgalom és a lakossági
megkeresések száma, próbálnak bővíteni.
Cél, hogy az átmeneti időszakot követően
minél gördülékenyebb legyen a lakosok
kiszolgálása. Vecsésen az okmányirodában – reggel 8-tól este 8-ig – folyamatosan lehet ügyet intézni.
A képviselők elfogadták az Ecser Sport
Egyesület tavalyi munkájáról szóló beszámolót.
Módosította a testület dr. Varga Ágnes
háziorvosnak az egészségügyi alapellátással kapcsolatos feladatai költségeinek
viseléséről szóló korábbi szerződését. A
módosítás szerint az önkormányzat vállalja a gázdíj megfizetését évi 800 köb-

méterig, fedezi a telefon előfizetési díját,
a víz- és csatorna költségeket, az áram
díját, legfeljebb a jelenlegi átlagfogyasztásnak megfelelő mértékben. A további költségeket – a kvóta feletti gázdíj, a
telefonbeszélgetések, a rendszergazda,
a veszélyes hulladékszállítás, a takarítás

költségeit – a háziorvos állja.
Döntött továbbá a testület arról is, hogy
a helyben történő vérvétel költségeire a
háziorvosok részére márciustól jövő év
február 28-ig körzetenként tizenkétezer
forint támogatást nyújt.
Öt igen, egy nem szavazat és egy tartózkodás mellett megalkotta a képviselő-testület az önkormányzat idei költségvetéséről szóló rendeletet. A bevételi és
a kiadási oldalon egyaránt 473,6 millió
forint szerepel. Általános tartalékra 5, fejlesztési céltartalékra szintén 5, egyéb céltartalékra 103,9 millió forintot különített
el a testület. A képviselők – a jelenlegi
fejlesztési célok ismeretében –kinyilvá-

nították továbbá, hogy az önkormányzat
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségei 2014-2016-ban
nem keletkeznek.
A képviselő- testület úgy határozott,
hogy az önkormányzat és a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ Járási Tankerület által megkötendő, az
általános iskola ingyenes használatra vonatkozó szerződés
tartalmát döntő többségében
elfogadja. Azonban a szerződés
három pontjáról további egyeztetést kezdeményezett. A grémium felhatalmazta Gál Zsolt
polgármestert, hogy az egyeztetés után a szerződést írja alá.
A képviselők hozzájárultak
ahhoz, hogy a Rábai Miklós
Művelődési Ház zavartalan
nyitva tartását – Kamarás Zoltán hatórás foglalkoztatásával – március
31-ig biztosítsa.
A testület úgy döntött, hogy Ecser
csatlakozik a Karcag város által kezdeményezett: ’A legszebb konyhakertek’
elnevezésű országos mintaprogramhoz.
(A felhívás lapunk 6-7. oldalán olvasható – a szerk.) A képviselők nem támogatták a Magyar Labdarúgó Szövetség által
meghirdetett műfüves futballpálya építési
programban való részvételt. A testület az
idei Majális lebonyolítására 2,2 millió forint keretösszeget határozott meg. Felhatalmazta a polgármestert és a művelődési
ház igazgatóját, hogy a fellépőkkel szerződést kössön.

„Meg kell becsülnünk a szabadságot!”
eseményének az emléknapja.
Az 1848/49-es Forradalom és SzabadA tavasz a megújulás évszaka, de
ságharc 165. évfordulójára a Rábai
nemcsak a természet, hanem mi, emMiklós Művelődési Házban rendezett
berek is megújulunk, erőre kapunk,
ünnepség a Himnusz eléneklésével
nekilátunk dolgaink rendezésének,
kezdődött, majd Gál Zsolt polgármesproblémáink megoldásának.
ter ünnepi beszédét hallgatták meg a
megjelentek. Köztük volt Azari Zsu1848-ban is így volt ez. Párizsból
zsanna, a Vecsési Járási Hivatal vezeegy hullám indult el, egy olyan szeltője és Barta Zoltán, a falu jegyzője is.
lemiség terjedt el, mely a szabadsáAz ünnepi beszéd elhangzása után az
got, a hazaszeretetet, az egyenlőséecseri iskola ötödikesei mutatták be
get és a zsarnoksággal való szemben
műsorukat. Közöljük Gál Zsolt pol- Az ünneplők a Himnuszt éneklik. A kép előterében állást hirdette.
gármester beszédét.
Azari Zsuzsanna, Barta Zoltán és Gál Zsolt.
Magyarországon is gyökeres vál„Tisztelt Ecseriek, Kedves Üntozások következtek be. Az akkori
neplők! Köszöntöm Önöket Ecser Ön- övezett márciusi napon, amely a magyar küzdelmek ma is példaként szolkormányzata nevében ezen a tisztelettel történelem egyik, talán a legfontosabb gálnak. A ma emberének már ter-
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Jól haladnak a munkák…
Az EKO Kft. elkezdte a település központjában az odatervezett szobor helyének a kialakítását. Elképzeléseink szerint
májusban ünnepélyes keretek között átadhatjuk a falu lakóinak az új kis parkot
a „Lakodalmas szoborral”. A szoborral és
a park kialakításával kapcsolatban szeretnék néhány téves információt tisztázni.
A szobor az Ecseren működő civil
szervezetek felajánlásaként készül el,
Gelencsér Péter ecseri szobrász készíti.
A park kialakításáról a testület a zöldségbolt lebontásakor döntött. A bontásra
beérkezett ajánlatok alapján elkülönített
pénznek csak egy töredékét kellett elköltenünk, mert az egyik ajánlattevő lényegesen olcsóbban végezte el a megrendelt
munkát, mint a többiek végezték volna. A
két ecseri ajánlattevő több, mint kétszeres
árat kért a bontási munkálatok elvégzéséért, mint amennyiért mi hajtottuk végre.
Időközben a HungaroControl Zrt. pályázatán sikerült anyagi forráshoz jutni, ami
az összköltség több, mint felét teszi ki.
Sajnos a mellette lévő épület nem önkormányzati tulajdon, ezért annak a javítása
a tulajdonossal történt előzetes egyezségünk ellenére sem úgy készült el, ahogy
szeretnénk, ezt jeleztem a tulajdonos felé.
Kiírásra kerül a közbeszerzési eljárás
a Széchenyi utca útburkolatának cseréjére. Igaz, hogy ez a beruházás is – mint
minden – pénzbe kerül, de nem mindegy,
hogy a településen lakók milyen környezetben élhetik életüket. A járható és szebb
út remélem, hogy kárpótolja majd az ott
lakókat is a kivitelezéssel járó várható
kellemetlenségek elhárulása után. Azt is
remélem, hogy azok a lakosok is büszkék
lesznek rá, akik esetleg most ezt fölöslegesnek tartják.
Tavaly a fák ültetése megtörtént, a patakmedret is rendszeresen tisztán tartjuk,
tehát ehhez már kell egy rendes, szép, a
környezetbe illő útburkolat is. Az előző
évben a Szlovák Önkormányzat saját for-

rásából felújította a hidat. A másik hidat
Szilágyi Károly alpolgármester úr fogja
felújítani. Ezek nem kerülnek pénzbe a
falunak. A két hidat szeretnék egy kis járdával összekötni, ennek a lerakását pedig
a polgárőrség vezetője, Hosszú Mihály
vállalta, itt az anyag beszerzése lesz önkormányzati feladat.
A temető üzemeltetője jelezte, és sok
lakossági panasz is érkezett, hogy a ravatalozónál lévő nyárfák veszélyt jelentenek az épületre és a sírokra. A fákat megvizsgáltattuk, és a vizsgálat eredménye
megerősítette az aggodalmakat. Az idős
nyárfák bár szépek, de igen veszélyesek.
Képviselő-testületi döntés alapján ezek a
nyárfák kivágásra kerülnek, de helyükre
rögtön örökzöld fákat fogunk ültetni.
Az orvosi rendelőnél néhány éve parkolók lettek kialakítva, ezek kevésnek bizonyultak. Többen jelezték, hogy kezelni
kellene ezt a problémát, ennek megfelelően kibővítettük a parkolási lehetőséget.
Most már remélhetőleg minden orvoshoz
járó ember meg fog tudni állni autóval a
rendelő előtt.
Összefoglalva, az idei évben is rengeteg feladatot szeretnénk ellátni, remélem
a településen lakók megelégedésére. A
Kálvária lakódombon a vízelvezető árkok megépítésével, illetve szintén a Kálvária lakódombon a Szent Antal utcában
kialakítandó játszótérrel tudunk segíteni.
Itt sokan teszik fel a kérdést, hogy „mikor
lesz aszfaltos az utca?”. Tavaly a lakosokkal tartottunk egy egyeztető fórumot,
ahol elmondtam, hogy az utak szilárd
burkolattal való ellátása 500 millió forintot meghaladó összeg lenne. Erre sajnos
jelenleg nincs pályázati forrás, és az önkormányzat anyagi forrása is igen korlátozott. Megbeszéltük, hogy ideiglenes
megoldásként darált aszfalt leterítésében
tudunk segíteni, amennyiben lakossági
hozzájárulással ezt be lehet szerezni. Mi
a gépi munkát tudjuk felajánlani. Két utca

a belső Kálvárián
elkészült. Ez nem
végleges megoldás, és évről évre
kell vele dolgozni,
de az anyagi források most ezt teszik
lehetővé.
A telepen az Arany János utcai csapadékvíz-elvezető árok kiépítésének befejezését és az útpadkák javítását fogjuk
elvégezni. Igaz, hogy nagyon kevés munkaerő áll rendelkezésre, de jó szervezéssel remélhetőleg megbirkóznak a feladatokkal.
Április hónapban ismét kéthetente elszállításra kerül a zöldhulladék, és lesz
lomtalanítás is. Ennek részleteiről a honlapon és a lakosokhoz később eljuttatott
szórólapon lehet tájékozódni.
Szeretném értesíteni a lakosságot, hogy
talán megszűnnek a betörések, besurranásos lopások a településen. Jó volna azt
mondani, hogy véglegesen, de ez naiv
kijelentés lenne. A rendőrségtől azt az
információt kaptam, hogy elfogásra került egy elkövetői kör, akik többrendbeli
bűnesetet be is ismertek, így megindult
az eljárás ellenük. Sajnos, itt több ecseri
lakos is érintett. Természetesen ez nem
ok arra, hogy könnyelműek legyünk.
Mindenki vigyázzon, és legyen továbbra
is óvatos. Én rendszeresen egyeztetek a
rendőrséggel, és úgy tapasztalom, hogy
lényegesen nagyobb figyelmet is fordítanak Ecserre, mint eddig. Felkértem a
Maglódi Rendőrőrs vezetőjét, Körmöndi
Bernadett rendőr hadnagyot, hogy tartson tájékoztatót az ecseri lakosoknak arról: mi történt, illetve mit tehetnek a bűncselekmények megelőzése érdekében.
Erre március végén kerül sor. Kérem,
minél többen jöjjenek el, és tájékozódjanak első kézből.
Gál Zsolt
polgármester

mészetes a szabadság, az önrendelkezés joga, hiszen örökségbe
kaptuk őseinktől. A jövő nemzedéknek
azonban mi tartozunk azzal, hogy adott
lehetőségeinkkel élni tudjunk és merjünk.
1848-ban új Magyarország született.
A nemesség, a polgárság, a parasztság, az egész társadalom közös összefogásával, érdekegyeztető politikájával

lefektették a polgári Magyarország alapjait. Jogot adtak a társadalom minden
rétegének, és amikor ezeket a jogokat el
akarta vitatni tőlük az elnyomó hatalom,
akkor a nemzet fegyvert fogott. A túlerővel szemben is volt bátorsága az embereknek – akár életük feláldozásával is –
kiállni az igazukért.
Tisztelt jelenlevők! Újra és újra, ma
is tisztelettel emlékezünk, és kegyelettel

gondolunk hőseinkre. Mert bár a szabadságharcot a túlerő vérbe fojtotta, nem
bukott el, hisz ’ Az nem lehet, hogy annyi
szív / /Hiába onta vért. / S keservben anynyi hű kebel / Szakadt meg a honért.’
Nekünk egy békés rendszerváltás gyermekeinek is meg kell becsülnünk a szabadságot, hiszen ez csak lehetőség, nem
is örökkévaló. Nap-nap után, újra meg
újra meg kell küzdeni érte.”
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Nehezebb lesz lógni a suliból
Az Országgyűlés 2012. július 12-i ülésnapján fogadta el az egyes rendészeti
feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek
az iskolakerülés elleni fellépést biztosító
módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvényt. A törvény módosította a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvényt.
A módosítás szerint tanítási napokon azt
a 14. életévét be nem töltött tanulót, aki
nagykorú kísérete nélkül, vagy hitelt érdemlő igazolás nélkül van távol a
tanítási órától, vagy az iskola által
szervezett kötelező foglalkozástól,
a rendőr a nevelési-oktatási intézmény vezetőjéhez kísérheti. A rendőr a kísérés előtt a nevelési-oktatási
intézménnyel egyeztet.
A jogalkotói szándék nyilvánvalóan az volt, hogy a gyermekkorú
tanulók teljesítsék iskolalátogatási
kötelezettségüket, és ne az utcán
vagy egyéb helyeken tartózkodjanak a tanítási idő alatt. A rendőrségi intézkedés lehetőségének

megteremtése hozzájárulhat ahhoz, hogy
a tanulók teljesítsék tanulmányi kötelezettségüket, és ne kezdődjön meg az iskolai lemorzsolódásuk már az általános
iskolában.
A rendőrségi törvény meghatározza azt,
hogy mi tekinthető hitelt érdemlő igazolásnak: 1. a nevelési-oktatási intézmény
által kiállított írásbeli igazolás, 2. a tanuló
szülője, törvényes képviselője által kiállított írásbeli igazolás, 3. az orvosi igazolás.

Ezen igazolások valamelyikét a tanítási időben nagykorú kísérete nélkül lévő
gyermek tartsa magánál.
A Laky Ilonka Általános Iskola házirendje szerint a tanítási idő vége előtt az
iskolából a gyermeket az osztályfőnök – a
szülőkkel való egyeztetést követően – engedheti el. Az osztályfőnök távollétében
az igazgató, vagy helyettese járhat el. A
pedagógus a gyermeknek igazolást ad.
A vitás esetek elkerülésére, a tanítási idő
alatti távollét esetére a szülők előre
állítsanak ki igazolást a gyermekük
számára.
***
Laky Ilonka Általános Iskola
tanulói az elmúlt öt tanév adatait
tekintve átlagosan 10 napot hiányoztak, elsősorban betegség miatt. Sajnos az utóbbi időkben nőtt
az igazolatlan hiányzások száma
(2007-2012 közötti időszakban,
tanévenként átlagosan 42 óra). Szerencsére ez csak nagyon szűk tanulói kört érint.

Iskolai beíratkozás:
április 8-9-én

Az óvodai beíratás
időpontja április 2-4.

Ovifarsang

A 2013/2014. tanévre történő általános iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban
kerül sor: 2013. április 8-9., hétfő, kedd,
8-18 óráig.
Tanköteles, azaz a 2007. augusztus 31ig született gyermekét a szülő köteles a
lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási
helye szerinti illetékes, vagy a választott
iskola első évfolyamára beíratni.
Az első évfolyamra történő beíratáskor
a gyermek személyazonosítására alkalmas
születési anyakönyvi kivonatot, a gyermek
nevére kiállított lakcímkártyát, az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését
tanúsító (óvodai) igazolást, a gyerek TAJ
számáról szóló igazolást, illetve a szülő
személyi igazolványát, lakcímkártyáját
kell bemutatni. A felvételről első fokon az
iskola igazgatója határoz, elutasítás esetén
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Vecsési Tankerületének igazgatója
hivatott a felülbírálati kérelemről dönteni.
Az ecseri Laky Ilonka Általános Iskolába az ecseri lakosok gyerekeit lehet
felvenni. Tehát azon szülők gyermekeit,
akik Ecser község közigazgatási területén
laknak.

A közoktatási törvény értelmében gyermekük abban az évben, amelyben ötödik
életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától (2013. szeptember 1.) napi négy óra
időtartamban köteles óvodai nevelésben
részt venni. Az ötéves gyermekek beíratásának elmulasztása szabálysértési eljárást vonhat maga után. Az óvodai beíratások időpontja: 2013. április 2-4-ig 08.00
és 12.00 óra között történik. Az óvodai
beíratásoknál előnyben kell részesíteni a
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket. Beíratáshoz szükséges dokumentumok: a gyermek születési anyakönyvi
kivonata, a gyermek lakcímet igazoló
hatósági igazolványa, a szülő személyi
azonosító és lakcímet igazoló hatósági
igazolványa, a gyermek TAJ kártyája, a
gyermek oltási kiskönyve.

Az idei évben is lelkes készülődés előzte
meg az óvodai farsangi mulatságot az 1.
számú Óvodában. A gyerekek sokáig titkolóztak, ki milyen jelmezt fog ölteni a
farsangi jelmezbálra, ám voltak, akik nem
tudták magukban tartani, és elfecsegték
titkukat.
Az óvónénik vidám hangulatot varázsoltak a színes díszekkel, lampionokkal
a csoportszobákba. A készülődés hosszú
időszakában verseket, dalokat tanultunk,
szemüvegeket készítettünk.
Eljött a várva várt február 8. délelőtt,
melyre minden kisgyermek örömmel érkezett. A jó hangulatot a Gézengúz együttes zenés farsangi műsora indította el,
majd következett a jelmezes felvonulás,
bemutatkozás. Közös tánc, versenyjátékok és az evés-ivás, vigalom tette emlékezetessé óvodai farsangi délelőttünket.
P. T.

Szülői értekezlet Az 1. sz Óvoda március közepén tartotta a 2. félévi szülői értekezletét. Szóba kerültek a kirándulási lehetőségek is. Az óvónők kiemelték, mennyire
fontos gyermekeinknek az élményszerzés, a különböző programokon való részvétel,
amellyel jobban fejlődik személyiségük. Ennek megfelelően sok olyan hely került
megemlítésre, ami a településünktől nem messze található. Van olyan, ahová a belépés
ingyenes, vagy a gyerekek nagyon kedvelik. A teljesség igénye nélkül: Merzse Mocsár,
Péceli Állatmenhely, Ócsai Tanösvény.
Urrné Kulin Tímea, szülő
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Harmóniában 48 éve – hang nélkül
Negyvennyolc éve él Ecseren szeretet- csút a földi világtól. Három évig a Vörös kapcsolatban maradt a sporttal. Berzi Sánben, boldog házasságban Szirt Lajos és Október Ruhagyárban, majd az Új Élet dor főtitkársága idejében volt a Magyar
felesége, Szirt Lajosné Erzsike.
Ruházati KTSZ-ben 21 évet dolgozott, és Labdarúgó Szövetség gazdasági igazgaErzsike siket, Lali – ahogy felesége ezt követően a MÁV-nál 11 év után ment tója. Dolgozott Gyömrőn, a polgármesteri
becézi őt – nagyothall. Hallókészülékkel nyugdíjba.
hivatalban, mint pénzügyi osztályvezető
tehát érti a beszédet, csak éppen találkoFérje, Szirt Lajos 74 éves. Ötgyerekes ment onnan nyugdíjba. Ecseren tagja volt
zásunk előtt elromlott, éppen javítás alatt családban elsőszülött fiú. Testvérei közül a községi önkormányzat képviselő-testüvolt. Erzsike – aki lassan ugyan, de tud három halló, egy siket, és Szirt Lajos na- letének, s egy időben betöltötte az Ecser
érthetően beszélni – és Homola Ilona jel- gyothalló. Egészséges hallását 2,5 éves SE elnöki tisztét.
nyelvi tolmács azonban mindent fordí- korában vesztette el, szintén a háború
Két fiuk született, mindkettő halló. Feltottak, nem hagytak félreértést, egyetlen alatt.
nőtt – 44-46 évesek –, családos emberek.
kócos mondatot sem fésületlenül.
Fiatalon nagyszerű sportember vált be- Négy unokájuk van. Az apuka szeretett
Erzsike hatvankilenc éves, most lesz lőle. Vízilabdában siketlimpiai bajnok lett volna vízilabdázót faragni mindkét fiából,
a születésnapja április 14-én. Éppen a 1957-ben Milánóban, 1961-ben Helsinki- de nem sikerült. A kisebbik úszott ugyan
második világháború vége felé, borzal- ben, 1974-ben pedig Európa Bajnokságot egy darabig, de később abbahagyta. A
mas bombázások közepette látta
nagyobbik kosarazott, aztán
meg a napvilágot. Pontosabban
játékvezető lett, így a sporttól
látta volna meg, ha a szülés idenem szakadt el.
jén nem pincében kellett volna
Szirt Lajos beszélt angolul,
rejtőzködni a veszedelmes harci
dánul, svédül, németül, s még
cselekmények elől.
a héber nyelvet is megtanulta
– Egy héten keresztül bombázvolna, ha 2000. augusztus 8-án
ták Ecsert és a környékét – idézi
nem éri súlyos agyvérzés. Azédesanyja emlékeit Szirt Lajosné.
óta kényszerült kerekesszék– Amikor a művelődési házat nébe. Fölépülése nem ment volhány éve felújították, találtak is
na Erzsébet önfeledt ápolása,
fel nem robbant bombát az ingatgondozása nélkül. Hogy ételt
lanon – teszi hozzá.
tudjanak a szervezetébe juttatErzsikének egyébként szülei
ni, még egy gégemetszésen is
és testvéröccse is halló ember.
át kellett esnie.
A család úgy véli, a születéskori Szirt Lajos, a jeltolmács Homola Ilona és Szirt Lajosné
– Én így szeretem őt! – vallbombázások idején érhette valaja meg kérdés nélkül érzéseit
mi baj a kislány fülét, az okozhatta a si- nyertek Koppenhágában. A siketlimpia Erzsébet. Nem is veszem észre, hogy
ketséget. Hat éves koráig nem beszélt egy négyévente, az olimpiát követő évben a kerekesszékben van. Hála Istennek úgy
szót sem, de a környezete a mozdulatai- siketek nemzetközi sportszövetsége ál- élünk, mint azelőtt, egyetértésben, szereból érzékelte: ért mindent.
tal megrendezett világjáték. Nyári és téli tetben, boldogságban.
Ecseren járt óvodába, halló gyerekek változata is van. A Nemzetközi Olimpiai
– Van egy tervem! – hozakodik elő a
közé. Szülei rendszeresen hordták keze- Bizottság elismeri. Jelmondata: Per ludos beszélgetés végén elképzelésével Szirt
lésre Bárczi Gusztávhoz, aki már akkor a aequalitas, azaz: Játékokkal az egyenlősé- Lajosné. – Szeretném a környék települészakterület elismert orvosa volt. Később gért. A közvélemény által inkább ismert seinek siketeit összefogni, hogy a vecsési,
az értelmi fogyatékosokkal is elhivatottan paralimpia más, azon testi és értelmi fo- gyömrői, üllői, péceli, maglódi sorstársak
foglalkozott. Az általa vezetett Gyógype- gyatékosok vehetnek részt.
rendszeresen összejöhessenek valahol, és
dagógiai Tanárképző Főiskola 1975-ben
Erzsébet és Lajos közös élete 1965. beszélgessenek. Évente négyszer-ötször
vette föl a nevét, s az ELTE-be történő augusztus 28-án kezdődött, az ecseri ka- részt veszünk az Ecseri Nyugdíjas Klub
2000. évi integrációját követően is meg- tolikus templomban fogadtak egymásnak rendezvényein, nagyon szeretjük, de már
őrizte. Napjainkban ELTE Bárczi Gusz- örök hűséget.
a buszos kirándulásra nem mehetünk.
táv Gyógypedagógiai Kar az intézmény
Erzsébet tagja volt a Siketek és Nagyot- Ezért is lenne jó ezt a kis siketszervezeneve.
hallók Országos Szövetsége (SINOSZ) tet létrehozni. Ecseren négyen vagyunk,
Noha a család mindent megtett, Erzsike színtársulatának. Lajos pedig a SINOSZ de minden környékbeli településen él néhallását mégsem sikerült helyreállítni.
sporthelyiségében pénztárosként dolgo- hány hallássérült. Jó lenne többet tudni
A siketek intézetében végezte el a nyolc zott. Egy színielőadás után bált szervez- egymásról. Nagyon örülnénk, ha a falu
általánost Budapesten a Festetics György tek. Szirt Lajos azon kérte föl táncolni vá- vezetése támogatná a kezdeményezésünutcában, majd Vácon tanulta ki a női lasztottját. Így ismerkedtek össze. Akkor ket! – zárja a beszélgetést Szirt Lajosné.
szabó mesterséget. Az iskola végeztével csak Erzsébet tudott jelnyelven beszélni,
A Cserfa megkeresésére Gál Zsolt polvisszaköltözött Ecserre, a szülői házba. ő tanította meg későbbi férjét e kommuni- gármester úgy nyilatkozott, hogy a maga
Édesapja 1977-ben, édesanyja 1983-ban kációs tudományra.
részéről örömmel támogatja a kezdeméhalt meg, a mamája lánya ölében vett búSzirt Lajos egyébként sokáig szoros nyezést.
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Közbiztonsági tájékoztató Szemétszedési akció
2013. március 27-én, szerdán 18 órakor a Rábai Miklós Művelődési Házban a Maglódi Rendőrőrs az Ecseri Polgárőrség és az Önkormányzat közös tájékoztatót
tart az Ecseren kialakult közbiztonsági helyzetről.

2013. április 20-án a civil szervezetek és az önkormányzat közösen a településre bevezető utak tisztítására szemétszedési akciót szervez. A pontos kezdésről és részletekről, a tavalyi évhez
hasonlóan a lomtalanítás időpontjával együtt, külön szórólapon
tájékoztatjuk a civil szervezeteket és a lakosságot.
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Mókás lehetőség
diákoknak
Fordított nap lesz március 27-én a Laky
Ilonka Általános Iskolában. Ez a mókás
lehetőség módot ad egy kis vidámságra,
amely bevezetője a másnap kezdődő tavaszi szünetnek. A tavaszi szünet 2013. március 28-tól április 8-ig tart.

Tavaszi munkálatok
Több bejelentés is érkezett a Polgármesteri Hivatalba: a lakosság szükségesnek
érzi az orvosi rendelő előtti parkoló bővítését, mivel rendelési időben nagyon nehéz ezen a területen autóval megállni. A
munkák befejeztével nem csak ez a probléma oldódik meg, hanem egy rendezettebb környezetbe, felújított lépcsőkkel és
kerítéssel várja a Zrínyi utcai rendelő az
idelátogatókat. A másik helyszín, ahol az
EKO Kft nagy erőkkel dolgozik, a leendő
„szobor park”. Itt tereprendezés, díszkövezés, parkosítás zajlik.
A település a Pátria Takarékszövetkezet
felajánlásából vízcsapra szerelhető, úgynevezett perlátorokat kapott, melyekkel
radikálisan csökkenthető a vízfogyasztás.
Az eszközök felszerelését az EKO Kft.
végezte az I. és II. Óvodában, a Laky Ilonka Általános Iskolában, valamint a Rábai
Miklós Művelődési Házban.
Kun Attila

Cserfa

Mozaik

2012: horgász a pácban
Az Ecseri Horgászegyesület, hivatalos ne- gatni a tóhoz.
Matuszka László gazdasági felelős elvén a Rákosmezeje MGTSZ Horgászegyemondta, tavaly 31 tagból
sület megtartotta a 2012. évet
állt az egyesület, amely elértékelő közgyűlését február
sősorban a tagdíjakból gaz17-én. Méhész Pál elnök szólt
dálkodik. Az egyszázalékos
a tavalyi szárazság negatív
személyi jövedelemadó felhatásáról, ennek következajánlásokból 2012-ben 54
tében a tó 120 centiméteres
ezer forint érkezett a számapadásáról, minek következlájukra. Az elmúlt évben
tében másfél méteres víz
öt környezetvédelmi napot
marad csupán a mederben.
hirdetett az egyesület. Ezen
Horgász a pácban. A halfogás
alkalmakon a tagok a tópart
ezért három hónapra szünerendezését végezték, illetve
telt, miközben a horgászvíz
részt vettek az önkormányzat
levegőztetését szakszerűen
által szervezett faültetésen
elvégezték az egyesület tag- Alacsony a vízszint
jai.
is. Ettől az évtől kezdve a
Jelezte: teljesítették az önhorgászjegyek nyilvántartását
kormányzattal szembeni pályázati kötele- számítógépes programmal kell majd vezetzettségeket. Idén is pályáznak, hogy minél ni, ami segíti a horgászfegyelem szigorítátöbb halat telepíthessenek a tóba. Igyekez- sát, s megteremti a tevékenység országos
nek a napijegyes horgászokat visszacsalo- figyelemmel kísérésének lehetőségét.

Zöldhulladék
gyűjtés Ecseren:
április 4.,
április 18., május 2.

Nőnapi köszöntés
Nőnap alkalmából virággal
és a mellékelt szép emléklappal köszöntötte az önkormányzat és intézményei
hölgydolgozóit Gál Zsolt
polgármester és Barta Zoltán
jegyző március 8-án.

A Szerelem-patak varázslatos ereje Minden ecseriért
Az Ecseri Zöldkoszorú Hagyományőrző
kör kezdeményezése alapján egy régi szokás ébredt újjá tavaly nagypénteken, melyet az idei évben is megszervezünk.
A hagyomány szerint a Szerelem patak
vize nagypénteken mágikus erővel rendelkezik. A tiszta víz a keresztény hit tanítása alapján az élet, a lelki megtisztulás
és a termékenység szimbóluma. Ebből
fakadóan tulajdonítottak elődeink varázslatos erőt a falun keresztül folyó nagypénteki víznek. A néphit úgy tartotta, hogy

aki megmosdik ezen a napon a patakban,
az egészséges, fiatal és szép marad a következő esztendőben. Így ekkor minden
évben kimentek a patakhoz mosakodni,
hogy annak varázslatos erejében részesülhessenek.
Az idei évben március 29-én nagypéntek
délután 17 órakor követjük elődeink hagyományait és mosdunk meg a Szerelem
patakban, melyre minden érdeklődőt szeretettel várunk (Széchenyi u).
Zöldkoszorú Hagyományőrző Kör

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

szól a harang

Az ecseri temetőben minden este hat órakor elődeink emlékére szólal meg a lélekharang. Az Ecseri Szlovák Önkormányzat
képviselő-testületének határozata alapján
ezzel emlékezünk az előttünk járó nemzedékekre, minden ecserire, akik településünk múltjának gazdagítói voltak, akár
Ecseren, akár idenegben nyugszanak. Az
esti harangszóval emlékezünk azokra is,
akik hazánkért áldozták életüket a történelem viharai során.

Cserfa

Rendezvények

9

Rábai Miklós Művelődési és Közösségi Ház

TANFOLYAM

Az Ecserért Községfejlesztő és Szépítő
Egyesület, a Suliszervíz Oktatási és Szakértői Iroda Kft. valamint a Rábai Miklós
Művelődési Ház a Tudásod a jövőd! projekt keretében hamarosan induló felnőttképzésére várja a jelentkezőket:
Digitális készségek mindenkinek – az
alapoktól az ECDL-ig
A programmodulok megnevezése:
- IKT alapok (30 óra)
- ECDL Operációs rendszerek (20 óra)
- ECDL Szövegszerkesztés (30 óra)
- ECDL Internet és kommunikáció (10 óra)
- ECDL Táblázatkezelés (36 óra)
- ECDL Prezentáció (20 óra)
A képzésben a tanfolyam díja nem haladhatja meg a bruttó 1000 Ft/óra/fő összeget, melybe beleértendő a képzés díja, az
akkreditált képzési program részét képező
vizsga díja és a tananyag díja. A TÁMOP
projekt keretében 90 tanfolyami óráig a
képzés díja nem a jelentkezőt terheli, csak
az önrész mértéke, ami max. 5%.
Várjuk jelentkezésüket a Művelődési
Házban a (29)335-346 telefonszámon vagy
személyesen.
RENDEZVÉNYEK
2013. április 10-én, szerdán 10 órától
Staféta Együttes zenés tavaszköszöntő
gyermekműsora
A Staféta Együttes igényesen megzenésített gyermekverseket ad elő. Műsorukat
szórakoztató játékok színesítik, melyekbe a
gyerekeket is bevonjuk.
A belépés díjtalan!
2013. április 12-én, pénteken 9 órától
Író – (gyermek)olvasó találkozó
Vig Balázs „A rettegő fogorvos” és
a „Három bajusz gazdát keres” című
könyveinek író – olvasó találkozójára
várunk minden érdeklődőt sok szeretettel. Az író sajátos humorával, fiatalos
szemléletével és friss hangvételével
nagy sikert aratott a gyerekek között.
Vig Balázs nem csak írja a mesét, de
szívesen játszik a gyerekekkel a közönségtalálkozókon.
9 – 10 óra között „A rettegő fogorvos”
című könyv bemutatója
10.30 – 11.30 óra között „Három bajusz
gazdát keres” című könyv bemutatója
A műsor után lehetőség van könyvet
dedikáltatni a szerzővel. A helyszínen
kedvezménnyel vásárolhatók meg a
szerző kötetei.

2013. április 20-án, szombaton 10 órától
A Tánc Napja Ecseren
Újra várjuk a tánc, a mozgás szerelmeseit
egy egész napos kikapcsolódásra, egy
intenzív táncnap keretein belül.
Délelőtti programok az emeleten
10:00-10:45 Ringató foglalkozás piciknek
és családjaiknak Czapári Zsuzsannával
11:00-11:45 Táncelőkészítő ovisoknak
Szilágyi Edinával
A szünetben ovis táncbemutató
12:00-12:45 Hastánc gyerekeknek Kozma
Barbarával (Nazirah hastánc)
13:00-13:45 Művészi torna Holecz Annával (Szitakötők Táncstúdió és Táncegyüttes)
14:00-14:45 Hip-hop gyerekeknek az
E-dance Hip-Hop Tánciskolával
Délutáni programok a földszinten
15:00-15:45 Hastánc Kozma Barbarával
(Nazirah hastánc)
A szünetben hastánc bemutató
16:00-16:45 Jazz tánc Szilágyi Edinával
17:00-17:45 Kubai salsa Molnár Gáborral
(SalsAmor Tánciskola)
A szünetben kubai salsa bemutató
18:00-18:45 Zumba (Zumba Vikka)
19:00-19:45 Hip-hop Szilágyi Edinával
(E-dance Hip-Hop Tánciskola)
20:00-20:45 Reggaeton Szilágyi Edinával
A szünetben reggaeton bemutató
Délutáni programok az emeleten
16:00-16:45 Aerobic Szabó-Tóth Anettel
17:00-17:45 Pilates Surányi Kornélia,
Nellyvel
18:00-19:00 Etka jóga Horváth Istvánné,
Ircsivel
Órajegy gyerekeknek: 500 Ft // Órajegy
felnőtteknek: 600 Ft // Napijegy felnőtteknek: 2500 Ft
Egész nap büfé, gyermekfelügyelet!
A program Szilágyi Edina és a Rábai Miklós Művelődési Ház közös szervezésében
valósul meg.
Bővebb információ a következő telefonszámokon érhető el: 06(20)560-2562 vagy
(29)335-346
2013. április 29-én, hétfőn 13.30 – 15.30
óráig

Véradás a Magyar Vöröskereszt Pest
Megyei Szervezetének rendezésében
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

Mosógép, hűtőgép javítása. Ecseren
ingyenes kiszállás. Minden típusú háztartási gép javítása. (porszívó, mikro,
mosógatógép, kávéfőző, villanybojler
tisztítás, javítás.) Fodor Károly: 06-20935-1207, 06-20-402-5558

A Cserfa következő 2013. 04. száma április
19-én jelenik meg. Nyomdába adás: április 16. Lapzárta: április 9.

10

A Húsvét titka!
A Húsvét a feltámadás misztériuma. A keresztút nélkül megérteni nem lehet. Éppen
ezért előbb a keresztút állomásairól egy
pár gondolatot.
I: Az ítélet. Bíróság elé állítottuk Istent,
és halálra ítéltük. (Paul Claudel)
II: Vállára veszi a keresztet: Vinnünk
kell a keresztet, mielőtt a kereszt vinne minket. (Paul Claudel)
III: Az első elesés. Ments meg minket
az első bűntől, amit véletlenül követünk el.
(Paul Claudel)
IV: Találkozik az Édesanyjával. Mária nemcsak az örömöt, hanem a bánatot
is megosztotta Jézussal, egészen a halálig.
(Mindszenty bíboros)
V: Cirennei Simon segít: Néha a kereszt
akkor jelenik meg, amikor nem keressük: ez
azt jelenti, hogy Jézusnak gondja van ránk.
(Mrg. Escriva de Blanguer)
VI: Veronika megtörli Jézus arcát.
Hogy örökre rajta maradjon az arc, amelyet
vére, könnyei és a mi köpéseink rajzoltak.
(Paul Claudel)
VII: A második elesés. Ments meg minket
a második bukástól, amelyet már akarattal,
unalomból követünk el. (Paul Claudel)
VIII. Találkozás a jeruzsálemi asszonyokkal. Dávid házára pedig és Jeruzsálem

lakóira kiárasztom a jóindulat és az imádság
lelkét. Arra emelik majd tekintetüket, akit
átszúrtak, gyászolják, mint az egyszülött
fiút szokás, megsiratják, mint az elsőszüllöttet. (Zakariás 12. 10.)
IX: A harmadik elesés. Ments meg minket a harmadik bűtől, a reménytelenségtől.
(Paul Claudet)
X: Megfosztják ruháitól: Az iszonyért,
hogy utolsó ruháidtól is megfosztanak,
könyörülj azokon, akiket kínoznak. (Paul
Claudel)
XI. Keresztre feszítés. Elég nekem az az
Isten, aki megfér négy szög között. (Paul
Claudel)
XII. Jézus meghal a kereszten: Szomjazom, Uram? Hozzám szólsz? (Paul Claudel)
XIII. Leveszik a keresztről. Itt befejeződik Jézus Passiója, de a szeretet története
folytatódik. (Paul Claudel)
XIV. Sírba helyezik: Ez nem csak az új
sír, hanem a testem. (Paul Claudel)
***
Miért vállalta a keresztutat és a halált? „Isten úgy szerette a világot, hogy Egyszülőtt
Fiát adta érte, hogy aki benne hisz el ne
vesszen, hanem örökké éljen”.
Krisztus feltámadása igazolta, hogy az
Atya elfogadta az áldozatát. Az ember legnagyobb ellenségét, a halált legyőzte.
Amikor a keresztútra indul, így szól:
„Most vetik ki a világ fejedelmét, rajtam

Elfogták a tolvajokat
A Monori Rendőrkapitányság Bűnügyi
Osztálya lopás bűntett és más bűncselekmények elkövetésének megalapozott
gyanúja miatt indított eljárást Sz. Zoltán
36 éves szigetszentmiklósi, Cs. Márton
54 éves, J. Ibolya 49 éves, Cs. Márton
20 éves, valamint egy 16 éves és egy 15
éves fiatal – valamennyien ecseri lakosok
– ellen. A rendelkezésre álló adatok szerint az elkövetők 2012. novemberétől a
Monori Rendőrkapitányság illetékességi
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területén 32 lakóházba törtek be a bejárati
ajtók zárjának megrongálásával, ahonnan
különböző iratokat, ékszereket, készpénzt és egyéb értékeket tulajdonítottak
el, majd azok egy részét később értékesítették. A nyomozók a több vagyon elleni
bűncselekmény elkövetése miatt körözött
Sz. Zoltánt és társait 2013. február 20-án
elfogták, őrizetbe vették és kezdeményezték előzetes letartóztatásukat.
Pest Megyei Rendőr-főkapitányság

Ecseri egyesületi adószámok az SZJA 1 % átutalásához
Ecserért Községfejlesztő és Szépítő Egyesület
Ecseri Nebulók Szervezete
Ecseri Polgárőr Egyesület
Rákosmezeje Horgászegyesület
Segítség Közalapítvány
Ecseri Zöld Koszorú Hagyományőrző Kör
Rábai Miklós Művelődési Ház és Könyvtár
Ecser Sport Egyesület
Ecseri Kulturális és Sport Egyesület

18685303-1-13
18675050-1-13
18670330-1-13
19169280-1-13
18674640-1-13
18689974-1-13
16795808-1-13
18724910-1-13
18724381-1-13

Barotai Endre
nincs hatalma, de hogy megtudja a világ,
hogy szeretem az Atyát” Az első ember engedetlenségét, a mieinkkel együtt magára
vállalta.
Egyetlen ellenségét se látogatta meg a feltámadása után, csak azokat, akik hinni akartak Benne. Csak szabadon, szeretetből lehet
Őt befogadni. Ez a megváltás titka.
Ha körül nézünk a világban, akkor láthatjuk, a félelemre azok építenek, akik nem
akarják Őt elfogadni.
A lelkigyakorlatunk is éppen erre való.
(Munkácsy trilógiájának alapján) Krisztus
Pilátus előtt. Golgota. Ecce homo. Nem
csupán a szenvedő Embert, hanem a szerető Isten-Embert láthatjuk benne. Péntekszombat-vasárnap este 6. órakor vetített
előadás.
A NAGYHETI SZERTARTÁSUNK:
Csütörtök: az utolsó vacsora emlékezete.
NAGYPÉNTEK: a passió és a keresztre
feszítés ünnepe. NAGYSZOMBAT: A feltámadás ünnepe. Este 6. órakor kezdődnek
a szertartások.
Az értünk meghalt és feltámadt Krisztus
öröme töltsön el mindenkit. Ő ott vár reánk,
ha te is akarod, üdvözülsz.
Barotai Endre
plébános

Új helyen
a falugazdász

A falugazdász Monoron a Városházán, a
Járási Hivatal földszint 22. számú irodájában tartja a továbbiakban ügyfélfogadását. (Monor, Kossuth Lajos u. 78-80.) Telefon/fax: 06-29/612-370. Ügyfélfogadási
idő: Hétfő: 09.00.-11.30. és 13.00.-15.30.;
Kedd: 09.00.-11.30. és 13.00.-15.30.;
Szerda: 09.00.-11.30. és 13.00.-15.30.;
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás; Péntek:
09.00.-12.00.
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Több az élet, mint a megértés
A Nagyhétre készülünk, ahol olyan nagy között. – Én érteni szeretném, ami most törés mély események történtek, hogy az em- ténik velem, ellenben Te azt mondod, hogy
ber számára mindez ésszel felfoghatatlan. én azt most még nem tudom megérteni, csak
Hogy is lehetne megérteni azt a kozmikus majd később. Bizalmat kérsz tőlem. Hogy
esemény-sort, hogy: Isten annyira szereti az annak ellenére, hogy nem értem, engedjem
embert, hogy karácsonykor egy kisbabában bele magam a történésbe, és ha ezt megteeljön hozzánk; majd felnőve velünk együtt szem, valami az életem számára fontos jót
sír és örvend; s végül helyettünk felmegy tapasztalok meg, ami majd később feljön a
a keresztre, hogy életét adja értünk… azaz megértés szintjére is.
megváltson; és feltámadása által új élettel
Nem tudom megmagyarázni – és talán
ajándékozzon meg? Ez az egész történet kezdem érteni, hogy nem is kell –, de inannyira ésszerűtlen, hogy jogosan lázong tuitíve, onnan a mélyből azt érzem, hogy
bennünk az elme, hogy azt befogadja.
a valóban élethez sokkal több köze van a
Hogy az ember értelme nem tud mit kezde- szívnek, mint a megértésnek. Hogy a 2x2=4
ni a megváltással, jól tudja Jézus is, s ezért racionalitás nagyon fontos, de hogy erről, és
Bálint Klára
azon az utolsó vacsorán meg se próbálja el- szinte csak erről szól manapság a világ… és
magyarázni a bal-agyféltekének, hogy mi is hogy ebbe mindannyian belepusztulunk. És hajol hozzánk, hogy érintésével életre keltfog másnap történni. Nem kezd elméleti fej- pont, ami sava-borsa lenne az életünknek: sen… de hogy mi is történik, ezt se Te, se én
tegetésbe, hanem a képekkel és érzésekkel a találkozásaink, a kapcsolataink, a megélt ésszel képtelenek vagyunk felfogni. – Értedolgozó jobb-agyfélteke elé éli a majdani érzéseink; ami, ha halálunkkor visszatekint- ni nem értem, de megélni… ajándékképpen
történést. Fogja a kenyeret és kettétöri. Én ve az életünkre örömmel és melegséggel megélhetném, ha engedném, hogy megtörvagyok a kenyér. Nem vitrinbe való dísz, töltene el… pontosan az ilyen megéléseket ténjék velem. Ha nem is megérteni, de élni
hanem megenni való táplálék. Nem más, én szorítjuk ki és spóroljuk meg az életünkből, tudnék: belőle, általa, vele… s valójában ez
töröm ketté magam, s adom nektek, hogy s mire minderre rádöbbenünk, már késő.
az, amit szeretnék: élni. – Döntöttem! Nem
egyetek belőlem. Táplálékul,
a megértést, a megélést válaszéletül jöttem hozzád… Elfotom! „Eldobom az agyam”,
Ünnepi alkalmak a református
gadsz? Ahogy a vérem jelképét,
hogy rámtalálhasson a szívem!
a korty bort iszod, és szétárad
Az Élet, az életem mellett döntemplomban
annak ereje a testedben, szetök! Önfeledt boldogsággal
retnék minden sejted energiája
mondom: „Uram, ne csak a lá>> Virágvasárnap (március 24.)
lenni... Befogadsz?
bamat, hanem a kezemet, sőt a
10.30: Istentisztelet
Egyszer csak leveszi Jézus a
fejemet is!”.
>> Nagycsütörtök (március 28.) 18.00-22.00:
szabadságát és hatalmát jelkéKözeledik a Nagyhét, s alig
pező felső ruháját, és lehajol a
értünk az egészből valamit,
Passióolvasás, úrvacsora, virrasztás
lábamhoz, hogy megmossa azt.
még ha szépen el is tudjuk
>> Nagypéntek (március 29.) 18.00: Istentisztelet
– Isten, mit csinálsz? Olyan
mondani a történetet. És köny>> Húsvét vasárnap (március 31.) 05.30:
magasról ilyen mélyre hajolsz
nyen meglehet, hogy így vagy
Hajnali Istentisztelet
le… hozzám? A lábam a keaz életeddel is. – Nem baj, ha
>> Húsvét vasárnap és Húsvét hétfő (március 31.
zedbe veszed? Te akarod, az
nem érted… csak légy ott, csak
én lábamat megmosni? – Nem,
légy jelen! Engedd, hogy a ta-április 1.) 10.30: Úrvacsorás istentisztelet
nem! Álljon meg a jelenet!
lálkozás megtörténjen veled!
Ezt én nem értem, nem tudom
Ha megkínál az érted megfelfogni, ez nekem túl sok(k)… és amíg az
Azt mondod, hogy ha nincs annyi bizal- töretett önmagával… fogadd el! Ha része
eszem nem mondja rá az igent, addig ez mam, hogy megérinthess; ha nem engedlek szeretne lenni az életednek… engedd be!
nem történhet meg velem! – „Péter, amit el egészen a szívemig, akkor… elveszítjük Hagyd, hogy megmossa a lábad; engedd,
én teszek, most még nem érted, de később egymást… akkor elmegy mellettem az Élet? hogy megérintse a szíved! És ha hagyod mamajd megérted… ha nem moslak meg, sem- – Nem, én ezt nem akarom! Már így is tú- gad megajándékozni… akkor éled az Életet.
mi közöd sincs hozzám.” (János evangéliu- lon túl sokat vesztegettem el az életből ah- – És tudod mi lesz a jel, hogy megtaláltáma 13,7-8)
hoz, hogy tovább tékozoljak! Mert több az tok egymást az életeddel? „Az Istennek béNem, azt nagyon nem akarom, hogy ne élet, mint: a megértés, a birtoklás, a kiszá- kessége, mely minden értelmet fölülhalad,
legyen egymáshoz közünk. Nem tudom míthatóság… megajándékozott is lehetsz! meg fogja őrizni szívedet és gondolatodat a
megmagyarázni, de ott a mélyen nagyon ér- De hogy tiéd legyen az Ajándék, bizalom Krisztus Jézusban.” (Filippi 4,7) – és akkor
zem, hogy… szóval, fontos nekem hogy… kell az elfogadáshoz, ésszel kontrolálhatat- talán már nem csak megérezni, de tudni is
Igen, most választanom kell: az elmém és lan: bizalom, nyitottság, befogadás.
fogjuk, hogy: több az élet, mint a megértés!
a szívem-, azaz az értelmi-agyam (bal-agyMit választasz? Itt van Isten, aki Jézus
Bálint Klára
félteke) és az érzelmi-agyam (jobb-agyfél- Krisztusban eljött hozzánk és éppen megtöri
református lelkipásztor,
teke), a megértés és a megérzés/megélés az életét, hogy nekünk adja az Életet; és lementálhigiénés szakember

Szolidaritás Székelyfölddel Ecseren is

A székely zászlót a polgármesteri hivatal épületén is lengeti a szél,
ahogy az ország sok ezer településén

Véget ért a tüdőszűrés. A szűrésen 1587-en vettek részt. Igazoltan
259-en maradtak távol, igazolás
nélkül 514-en. Akik most nem
mentek el, pótolhatják a vizsgálatot a Budapest, X. kerület
Kőbányai út 45. szám alatt lévő
tüdőgondozóban. A vizsgálatra
időpontot kell egyeztetni. Telefonszámuk: 06-1/261-35-07. A Polgármesteri Hivatal a tüdőszűrés lebonyolítását önzetlenül segítő ecseri
lakosoknak szeretne ezúton is köszönetet mondani. A tüdőszűrés
adminisztrációjában részt vettek:
Barna Sándorné, Doma Sándorné, Döbörhegyi Attiláné, Galbavi
Istvánné, Jenei Lászlóné, Konda
Andrásné, Környei Béláné, Kurunczi Lajosné, Matuszka Lászlóné, Szilágyi Ferencné, Sztancsik
Ferencné, Rangits Zoltánné, Tatai
Lászlóné, Turcsik Ferencné.

Idén ötödik alkalommal rendezte meg a polgárőrség jótékonysági bálját.
Hosszú Mihály elnők élvezetes mulatságot szervezett. Felvételünkön: az
ecseri hip-hop táncosok bemutatója látható.

mulatságán

Az 1. számú Óvoda farsangoló gyerekeinek egy
csoportja (Cikk a 4. oldalon)

