Ecser Nagyközségi Önkormányzat lapja

XIX. évfolyam 9. szám. 2013. szeptember 13.

Augusztus utolsó hetében 31 kisiskolás kezdte meg „előtanulmányait” a
Laky Ilonka Általános Iskolában a két osztályfőnök: Mártonné Gulyás Ágnes
és Kollár Jánosné vezetésével. Felvételünk az egyik foglalkozáson készült.

2

Közügyek
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Az Ecseri Szlovák Önkormányzat ülése
Augusztus 7-én tartotta legutóbbi ülését
az Ecseri Szlovák Önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal épületében. Az ülésen virággal köszöntötték
Székely Tamásnét, aki nyugállományba
vonult a Polgármesteri Hivatalból, és éveken át vezette a szlovák önkormányzat
jegyzőkönyveit.
A képviselők egyhangú szavazással döntöttek arról, hogy elfogadják a
Makrofa Kft. ajánlatát a Tájház kerítésének megépítésére. Bár a Tájház kerítése
nincs rossz állapotban, de stílusában nem
illik a felújított épülethez.
Sáriban idén készült el a Tájház kerítése, amely éppen olyan, mint a jellegzetes
ecseri kerítések. Aszódi Csaba András önkormányzati elnök megkereste a Makrofa
Kft-t árajánlat kérése céljából, ami meg
is érkezett, s azt a képviselő-testület el is
fogadta.
Fölvetődött a régi kerítés hasznosításának gondolata. Az önkormányzat keresi a
lehetőségét a vasanyag ismételt felhasználásának, illetve a régi kerítés legkedvezőbb
díjazás ellenében történő elbontásának.
Szerepelt a napirendi pontok között a
temetőben építendő új urnafal létrehozása,
illetve az urnafal melletti elhanyagolt terület rendbetétele. Az urnafal a Gál Zsolt
polgármester és Aszódi Csaba András, az
Ecseri Szlovák Önkormányzat elnöke által tett közös bejárás óta már elkészült. A

mellette lévő 10-12 négyzetméteres gazos,
orgonás területet kell rendbe hozni. Itt lettek elhelyezve a régi, felszámolt sírokban
talált csontmaradványok. Ide temetni nem
lehet, a csontok nincsenek mélyen. A képviselő-testület úgy döntött, hogy lefedi ezt
a területet, és a tetejére emléket helyez el
a hajdan volt ecseri emberek tiszteletére.
Szó esett új helytörténeti táblák kihe-

lyezéséről is. A lehetséges emlékhelyek:
a malom, a pékség, a községi jégverem,
a libalegelő, a községi kocsma, a régi orvosi rendelő. Közülük három-négy helyre
tennének ki helytörténeti táblákat, ahol
a tulajdonosok hozzájárulnak a tábla kihelyezéséhez. A táblák kihelyezéséhez
pályázaton nyert ötvenezer forintot az
Ecseri Szlovák Önkormányzat. Barta Zoltán jegyző tájékoztatást adott arról, hogy
a hivatalnál lévő két régebbi helytörténeti táblán a festés megkopott. A jegyző a
Golgota Bt-t bízta meg a festés elvégzésével, a cég térítésmentesen végezte el a
feladatot.
A nagyközség jegyzője tájékoztatta továbbá a képviselő-testület tagjait a testvérvárosok tagjainak találkozását célzó
új pályázati lehetőségről. Egy település
egy naptári évben egy találkozót szervezhet, egy rendezvényen több testvérváros
is részt vehet. Az elnyerhető összeg 5-25
ezer euró közötti, amelyet a rendezvény
előkészületeire, a rendezvényre, szállásra,
utazásra, az itt tartózkodás költségeire lehet költeni. A találkozó tervezett időpontja 2014. május.
A képviselő-testület úgy döntött, hogy
az Ecseri Szlovák Önkormányzat a „Testvérvárosok polgárainak találkozója” rendezvény lebonyolításában együttműködik
Ecser Nagyközség Önkormányzatával.
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A Széchenyi utca felújításáról
Kedves Lakosok! A Széchenyi utca
felújítása körül kialakult félreértéseket
szeretném tisztázni. Kicsit vissza kell
mennünk a rendszerváltás előtti időkre. Már ekkor szerette volna a tanácselnök rendbe tenni a falu központját,
tervek készültek. Majd a rendszerváltás megakasztotta a folyamatot.
Harazin István polgármester úr is
készített terveket, új hivatalt tervezett a kocsma helyére, majd a templom melletti területre. Sajnos „csak” a
művelődési ház felújítására nyert pályázatot Ecser, ellentétben a környező
településekkel, ahol a városközpontok
is felújításra, kialakításra kerültek.
Amikor a megválasztásom után nekikezdtem a munkának, a sok más
fontos feladat mellett az élhetőbb település kialakítását is megvizsgáltam.
A civil szervezetekkel történt egyeztetés után elkezdtük a munkát, eltakarítottuk a templom melletti területen
éktelenkedő romokat, majd rendeztük a területet. Következő lépésként a
Széchenyi utcában több éve kivágásra
ítélt, kiöregedett, veszélyes nyárfákat
kivágtuk, helyükre platánfákat és – a
belső út szélén – hársfákat ültettünk.
Lebontottuk a régi, omladozó, felújításra nem javasolt zöldséges épületet
és a mellette lévő irodát. (Sajnos a
megmaradt épület nem önkormányzati
tulajdon, azt azért nem tudtuk lebontani.) A Szlovák Önkormányzat felújította az autós hidat a Széchenyi utcában, ami már az útfelújítást megelőző
lépés volt. (Ez a településnek nem került pénzébe.) A civil szervezetek öszszefogásának eredményeként megrendeltük az Ecseri Lakodalmas szobrot,
melynek a környezetét is rendbe kellett tennünk. Erre pályázaton nyertük a
kivitelezési költségek jelentős részét.
Az útépítés csúszott egy évet, mert a
képviselő-testületben a kezdeti egyetértés után nem volt konszenzus. Az
ABC-től a híd felé vezető szakaszon
az út sosem volt rendesen megépítve.
A burkolat helyenként 10 centiméteres
darabokra repedezett, mivel nem volt
alapja. Ezt a szakaszt mindenképpen
meg kellett volna csinálni. A Széchenyi
utcában kerül megrendezésre évente a
Búcsú. A civil egyeztetőn felvetődött,
hogy az útépítésnél figyeljünk arra,

hogy elbírja ezt a rendezvényt is. Ezt
a tervezővel egyeztettük, a teherbírás miatt erősebb alapot kapott, mint
egyébként indokoltnak tűnhet. A burkolat kiválasztásánál, a küllem mellett
a praktikumot is szem előtt tartottuk,
hiszen a díszburkolat bontható, ha egy
esetleges javításra lenne szükség. Nem
lesz olyan probléma, mint a Jókai utcában a frissen felújított útnál, ahol a
vízvezeték javítása miatt foltot kellett
elhelyezni. A tervezővel egyeztettem,
így biztosan állíthatom, hogy árban
nincs különbség a kétrétegű aszfalt és
a térkő között. Tehát nem a drágább,
sőt az olcsóbb, szebb és praktikusabb
megoldást választottuk. A Széchenyi
utca ettől nem lesz sétáló utca, csak –
reményeim szerint – a faluközpontban
álló szép utca lesz. A nettó 29,5 millió
forintos ár nem alacsony, bár a faluban
az eddig ilyen minőségben épült utak
árainál alacsonyabb. Ebből az önkormányzati kft. jelentős mennyiségű
munkát végzett el, amely ellenértéke
a kft-hez visszajut. Ecseri vállalkozók
is dolgoztak itt, és – az áralkuk után
– beszállítóként részt vettek a munkálatokban. Természetesen a határidő
be nem tartása megvizsgálásra került,
és kötbérfizetésre is köteleztük a kivitelezőt. Az árok építésénél akadtak
problémáink, ami az építkezés befejezésének határidejét megváltoztatta. A
problémát az 1980-as években épült,
nem megfelelően elhelyezett gázvezeték okozta, amely nem a szabványnak
megfelelő mélységben van, és ennek
megfelelően a bekötések sem szabvány szerinti mélységben vannak. Az
előírt 150 centiméter mélység helyett
van, ahol még az 50 centimétert sem
érte el. Amikor ezt észleltük, a gázművektől helyszíni bejárást kértünk, akik
az árok megszüntetését írták elő, csak
folyóka építését engedélyezték (ezért
a jogi lépéseket megtettük). A folyóka
kialakítása okozta a következő problémát. Remélem, a tervező és a kivitelező megtalálta a legjobb megoldást.
Az újabb lépés a patak melletti sétány kialakítása lesz, amire szintén
sikerült pályázati forrást szereznünk.
A gyalogoshidak felújításával tovább
szépül majd a faluközpont.
Igen, van még egy csúnya épület

ezen a területen. Ez sem
önkormányzati tulajdon. A
járdát is meg
lehet építeni,
ez egyébként
tervben is van.
Én azt vallom,
hogy jobb kis
lépésben haladni a célok felé, mint
várni a csodát, és nézni azt, hogy máshol van szép településközpont, nálunk
pedig évek óta csak szégyenfolt ez a
terület.
Bízom benne, hogy Önök is így gondolják, és megértik, hogy miért ezt az
utcát újítottuk fel. Természetesen nem
felejtette el a képviselő testület és én
sem, hogy vannak a Kálvária dombon
olyan utcák, amelyek nehezen járhatóak. Erre eddig pályázati forrást nem
találtunk, de az útépítési tervek készen
állnak.
Végezetül más téma, a közbiztonság. Ez legalább annyira fontos terület
egy község életében, mint az útépítés.
Köszönettel tartozom egy olyan
embernek, aki 15 évig irányította a
polgárőrséget, rengeteget tett a falu
működéséért, az itt lakó emberekért.
Hosszú Mihály úr, aki a minap lemondott tisztéről, mindenkinek segített,
akinek szüksége volt rá, sokszor a
rendőrséget is megelőzve ért egy-egy
bűncselekmény vagy baleset helyszínére, ahol biztosította a területet. Nem
volt olyan rendezvény, ahol ne jelent
volna meg. Kitűnő ételeket főzve,
máskor a gyerekeknek fagyit osztva
örvendeztetett meg minket, ecserieket.
Tíz évvel ezelőtt az Ő ötlete alapján
indult el a polgárőr Mikulás, szervezésében is évről évre tevékenyen részt
vett. A társadalmi munkákban is élenjárt.
Köszönöm a képviselő-testület és
a saját nevemben, de azt gondolom,
valamennyi ecseri lakos nevében is
Hosszú Mihály úrnak, hogy ilyen kitartóan végezte ezt az önként vállalt
munkát. Bízom benne, hogy polgárőrként tovább segíti az Ecser közbiztonságáért tett erőfeszítéseinket.
Gál Zsolt
polgármester
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Új elnöke van a polgárőrségnek
Az Ecseri Polgárőr Egyesület jelenlegi
formájában 1995 óta tevékenykedik a településen. Tagjaink a polgárőrségről és a
polgárőri tevékenység szabályairól szóló
2011. évi CLXV. törvény alapján végzik
önkéntesen, a szabadidejükben és térítés
nélkül a bűnmegelőzési munkát, valamint
legfontosabb céljuknak tekintik, hogy az
emberek szeressenek Ecseren élni. Az itt
lakók magukénak érezhessék a települést,
ne féljenek kimenni sötétedés után az utcára, ne aggódjanak gyermekeik testi épségéért, ha azok az utcán tartózkodnak,
ne kelljen attól félniük, hogy lakásukba
idegenek tisztességtelen szándékkal betörnek, besurrannak, nyugodt szívvel
hagyhassák gépkocsijukat a házuk előtt,
természetesen lezárva. A napi munka befejeztével örömmel mehessenek ki Ecser
tiszta, gondozott utcáira.
Egyesületünk elsősorban a lakókörnyezetében lát el közbiztonsági járőrszolgálatot, együttműködve a rendőrséggel.
Ezen kívül igen sokrétű más feladatot
is vállalunk az agglomeráció más részein és a fővárosban, amennyiben a
Budapesti Rendőr-főkapitányság és a
Budapesti és Agglomerációs Polgárőr
Szervezetek Szövetsége (BPSZ) igényli
a szolgálatainkat. Segítséget nyújtunk a
helyi rendezvények biztosításában, rendőri intézkedésekben (baleseti helyszínelés, forgalomirányítás, körözött személy
elfogása, házkutatásnál hatósági tanúként, stb.) Rendszeresen részt veszünk a
BPSZ által szervezett rendezvényeken,
az országos polgárőrnapokon. Ezen kívül
tagjaink részt vesznek különböző szintű
képzéseken, konzultációkon is.
A társadalom szinte minden rétege és
korosztálya képviselve van egyesületünkben, jelenleg egy nő, huszonkét férfi
rendes tag és három tiszteletbeli tag személyében.
A legfiatalabb polgárőrünk 21 éves,
míg a legidősebb 70 év feletti.
Kiemelt feladatunknak tekintjük azoknak a fiataloknak a magunk köré szervezését, akik még „nem találják helyüket
a világban”. Szeretnénk még nagyobb
hangsúlyt fektetni a feléjük történő kommunikációra.
Szeretettel várunk olyan jelentkezőket
(nőket és férfiakat egyaránt) rendes tagjaink sorába, aki
– elmúlt 18 éves, cselekvőképes,
– büntetlen előéletű személy, aki nyi-

latkozatával önként
vállalja a polgárőri
szolgálat ellátását,
–
hozzájárul
személyi
adatai
ellenőrzéséhez és
számítógépes nyilvántartásba vételéhez,
– vállalja, hogy
önkéntesen, ellenszolgáltatás nélkül
bűnmegelőzési tevékenységet
fejt
ki, (közterületi járőrszolgálat vagy
ügyeleti szolgálat)
– magára nézve
kötelezőnek ismeri el az Országos
Polgárőr Szövetség
által kiadott szolgálati és etikai szabályzatokat,
– elfogadja a
BPSZ és az Egyesület
Alapszabályát,
valamint
Szervezeti- és Működési Szabályzatát,
– vállalja az éves tagdíj (1.800.- Ft/év)
befizetését,
– eredményesesen szerepel a polgárőr
alapismereti vizsgán.
Továbbá várjuk azokat a jelentkezőket
a pártoló tagjaink közé, aki
– büntetlen előéletű magánszemély
vagy jogi személy, aki (amely) anyagi
hozzájárulásával vagy egyéb tevékenységével elősegíti az Egyesület célkitűzéseinek megvalósítását.
Elérhetőségeink:
Mail: polgarorseg.ecser@gmail.com
Tel: 20-2191049; 20-2971725; 307494526
Az Egyesületünk működésével kapcsolatos kiadásainkat magán- és jogi személyek támogatásaiból fedezzük. Nagy
örömünkre szolgál, és köszönetünket fejezzük ki a lakosságnak, hogy személyi
jövedelemadójuk 1%-ával is szívesen támogatják működésünket. Bevételeinknek
növelése érdekében figyelemmel kísérjük
a pályázati lehetőségeket is. Az elmúlt
években sikeresen pályáztunk az Önkormányzatnál, valamint a BPSZ - nél.

Nagy Zoltán

Soron kívüli közgyűlés
Az Egyesületünk érvényben lévő alapszabálya értelmében tisztségviselőinket
közgyűlésen, két év időtartamra választjuk. Ebben az évben rendhagyó módon
kétszer történt meg a közgyűlés összehívása választásra. Március hónapban
került sor az elnök Hosszú Mihály, az alelnök Horváth Zsolt és a titkár Kanyikné
Szilágyi Etelka megválasztására. Hosszú
Mihálynak a tagság előtt történt lemondását követően tagságunk közgyűlést tartott
szeptember 4-én, melyen az Ecseri Polgárőr Egyesület elnökének Nagy Zoltán
polgárőrt választotta.
Az egyesületünk vezetősége és tagjai
ezúton is köszönik Hosszú Mihály Úrnak
az évek során végzett közösségi munkáját. Tisztelettel elismerjük munkásságát,
mindazt, amit a községért és a polgárőrségért tett. Szívesen vennénk, ha továbbra is az Ecseri Polgárőr Egyesület tagjai
sorában végezné áldozatos munkáját,
megosztva az évek során gyűjtött tapasztalatait.
Nagy Zoltán
elnök
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Meghívó
Az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete szeretettel meghívja
Önt 2013. szeptember 30-án
(hétfőn) 15.00. órai kezdettel, a Rábai Miklós Művelődési Házban, az „Idősek
Világnapja”
alkalmából
megrendezésre kerülő „Idősek Teadélutánja” összejövetelére. Frissen sütött pogácsával, teával és Magyar
Rózsa előadóművész nótaműsorával várjuk Kedves
Vendégeinket. Megjelenésére feltétlenül számítunk!
Gál Zsolt
polgármester

Emlékverseny
A hagyományoknak megfelelően augusztus utolsó vasárnapján rendezte meg a
Rákosmezeje Horgászegyesület a Jármai
József Emlék Horgászversenyt az ecseri
tavon. Az egyesület tagsága ezzel a versennyel emlékezik meg minden évben volt
elnökéről.
Az idei megmérettetésre húszan neveztek, akik a horgászhelyek kisorsolása után
7 órakor kezdtek hozzá először az etetéshez, majd feszült figyelemmel nézték az
úszót. Délig öt órájuk volt ahhoz, hogy a
tóban meglévő állományból, vagy a frissen
telepített halak közül egy bottal minél többet kifogjanak. Volt, akik szépen töltötték a
szákot, de olyanok is, akiket elkerült a szerencse. A déli mérlegelés után a vezetőség
megállapította a verseny eredményét.
Ifjúsági kategória: 1. Hajdu Botond 6 kg
86 dkg (Fotó: 12. oldal); 2. Hörömpő Ádám
6 kg 03 dkg; 3. Csákó Dezső.
Felnőtt kategória: 1. Veress Gyula 8 kg 65
dkg, 2. Gerzsényi Bertalan 6 kg 80 dkg, 2.
Csákó Dezső 3 kg 68 dkg; 3. Nagy Károly
2 kg 86 dkg.
A horgászok a verseny után – most nem
hallal – hanem székely káposztával csillapították étvágyukat.

Együttműködés
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Első lépések az óvodában
A Család és az Óvoda együttműködésének első próbája, ahogyan a gyermek
óvodába kerül. Az első szeptemberi napok mindenki számára változást hoznak,
mind a pedagógus, mind a szülő, mind
pedig a gyermekek életében. A szülő számára egy jogosan fontos kérdés fogalmazódik meg – amikor a „szemem fényét
bízom másra”, szívszorító érzés hatalmába keríti –, hogy mi fog történni az első
napokban, hetekben, lesznek-e akadályok, s hogy ezeket majd hogyan tudják
közösen leküzdeni. A szülő őszintesége
és megbízható magatartása fontos eleme
a zökkenőmentes beilleszkedésnek, sokat
segít a szülői határozottság és nyugodtság a reggeli elbúcsúzásnál is.
Hasznos segítség lehet a kisgyermek
otthoni kedvenc játéka, tárgya, ami az
otthon biztonságát jelenti számára a szülő távozása után.
Sok esetben az első napokat a kisgyermekek az óvónéni vagy a dajkanéni ölében töltik.
Ekkor kerül előtérbe az egyik legszebb
óvónői feladat: kiépíteni a gyermekekben
és a szülőkben a bizalmat, majd később
barátságot, mely segít a kicsiknek az

óvodai életbe való bekapcsolódáshoz.
Óvodánkban, a 2. számú oviban is újra
eljött ez az időszak, amikor új pici lábacskák totyogtak be az óvoda kapuján.
Óvodapedagógusaink elfogadó, nyitott,
empatikus magatartásukkal igyekeztek
minél barátságosabbá tenni a környezetet. Ezek mellett szép őszi díszek kerültek az öltözőkbe, őszi hangulatot árasztó
füzérek, termények kerültek a csoportszobákba.
A szülők a gyermekekkel együtt ismerkedhettek meg az intézménnyel, együtt
választhattak jelet és az első napokat is
együtt töltötték.
Minden kisóvodás megismerkedett a
csoportjával, csoporttársaival, az intézmény óvóvédő rendszabályaival és nem
utolsó sorban az összes szuper játékkal.
A napok elteltével észrevehető volt,
hogy fokozatosan nőtt a bizalmuk a csoportszoba iránt, egyre tágult számukra az
új világ, ahol elkövetkezendő gyermekéveiket fogják tölteni.
„A világ soha nem unalmas, amíg gyermekek születnek rá, mindig új, csillogó
formájában mutatkozik meg.”
Durayné Környei Emese

Átadott kitüntetés

Egészségi állapota miatt lakóhelyén, a verőcei Migazzi Otthonban adta át az Ecserért díjat Szabó Sándor atyának Gál Zsolt polgármester és Barta Zoltán jegyző

Pedagógiai asszisztens és dajkaképzés. A 2011. évi CXC. A nemzeti
köznevelésről szóló törvény előírja, hogy 2013. szeptember 1-jétől az óvodákban 3
csoportonként, az iskolákban pedig 250 tanuló után az intézmény köteles pedagógiai
asszisztenst alkalmazni. Rövidesen változik a felnőttképzési törvény, mely szerint az
óraszám a jelenlegi 267-ről 960-ra emelkedik. Az óraszám változását követve a költségek is a többszörösére emelkednek. A régi feltételek között a XVII. kerületben szervezett és indítható utolsó önköltséges pedagógiai asszisztens, valamint óvodai dajkaképzésekre az alábbi telefonszámon lehet jelentkezni: 06203937201

6

Közösen

Cserfa

Ismét szépült az óvodánk!
A nyári leállás alkalmával ismét megszépült az 1. számú
Óvoda. Megfeszített
munkával
fogtak
hozzá a két csoportszoba aljzatának cseréjéhez. Felszedték
az egyik csoportszobában a linóleumot
és a járólapot, a másik csoportszobában
a rég megkopott, hiányos parkettát. Mivel
a régi építésű épületünkben szigetelés
nem volt, ezt pótolni
Megújult csoportszobák parkettája és lambériája is
kellett, aminek velejárója a több rétegű betonozás, kiegyen- Így tetőtől talpig megújultak a csoportlítő réteg, szigetelőréteg elkészítése. szobák, a gyerekek, szülők és az óvoda
Csak ezután következhetett a laminált dolgozói nagy örömére. Barátságos, meparketta lerakása.
leg hangulatú, higiénikus környezetben
Sor kerülhetett a régi kopott radiátorok várhattuk a gyermekeket.
festésére és a falak tisztasági festésére.
Viszont nem csak ennek örülhettünk.
Nagy örömünkre a műanyag lambéria he- Az udvar lejtése miatta az esővíz kimosta
lyére gyönyörű fa lambériát kaptunk.
a fák gyökereit, ami balesetveszélyes volt.

Nyáron feltöltésre került az udvar, amit füvesítés követett.
A nagy melegben
fokozottan kellett figyelnünk a locsolásra
hétvégeken is. Nagy
segítség volt, hogy
a rég nem használt
kútból a megvásárolt
szivattyúval tudtunk
öntözni. Mire a nyári
zárás után a gyerekek
jöttek, már zöldült az
óvodaudvar.
Így kívül, belül
megszépültünk, amit
nagyon köszönünk!
Köszönjük id. Hosszú Mihály és ifj.
Hosszú Mihály uraknak a végzett társadalmi munkát, az egyik csoportszoba
laminált parkettával való lerakását. Szeretnénk megköszönni Szilágyi Károly
alpolgármester úrnak a sok segítségét a
felújítási munkák alatt.
Petneházy Tamásné

Búcsú

Cserfa
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Volt egyszer egy Lócika
Ha mégsem hinném el, már papír is van
róla, kérlelhetetlenül leírva:
Az elhalt neve: Beck Lóránt János, született: 2010. július 20. Tartom a kezemben
és próbálom megérteni.
Éreztem már hasonlót, mikor a hathetes
kis unokám az onkológián került felvételre. Mit keres Ő ott egyáltalán?
Három év remény és rettegés. És most
– már vége van.
Néha úgy érzem, ha egy kicsit jobban ki
tudnám nyújtani a karom, még elérném,
még meg tudnám Őt fogni.
A legjobb és legrosszabb dolog, ami
történhetett velem, LÓCI.
A semmihez nem fogható boldogság,
amikor vele lehettem. A hangja, ahogy
táncolt, énekelt, a tiszta szeretete.
A dermesztő érzés, amikor a fiam felhívott Németországból: „Anyu, megyünk
haza…”
De akkor még nem adtuk fel! Hiába
mondták az orvosok, hogy már nincs mit
tenni. Csak figyeljetek, majd amikor Lóci
meggyógyul, mit fogtok szólni! Minden-

Elhunyt
id. Harazin István
1983. június 3-án alakult meg Ecseren
a Nyugdíjas Klub. Egyik alapító tagja
volt id. Harazin István.
Mint titkár kezdte meg tevékenységét, majd átvette a klub irányítását,
mint a Nyugdíjas Klub elnöke. Sokat
köszönhetünk az ő lelkes munkájának
és példamutatásának. Ez a lelkesedés
hatással volt ránk, mely a mai napig
is tart. Hálás szívvel gondolunk rá, nagyon sok szép élményben, kirándulásban, szórakozásban volt részünk. Neki
köszönhetjük, hogy sok nyugdíjas
klubbal teremtettünk kapcsolatot.
Hálás szívvel gondolunk rá, az ő emberi magatartását, emberszeretetét fájó
szívvel hiányoljuk.
Nyugdíjas Klub

kire haragudtam,
aki azt mondta,
nincsen esélye.
Aztán jöttek a
rossz napok. A
kapkodva, aranyáron megvett „csodaszerek”, megbeszélések a más
módszerrel
próbálkozó orvosokkal, az Amerikába
küldött levelekkel,
a kubai konzulátussal való telefonálgatással, mi is
van a skorpióméreggel? Mit tudnak
róla?
Lócikának
megint nagyon fájt
a lába, a jó lába. Az
egész kicsi teste
tele volt daganattal, alig lehetett úgy megfogni, hogy valahol ne fájjon neki.
Minden ébredés után sokáig sírt. Amikor megnyugodott megkérdeztem, miért
sírtál kicsikém? „Olyan borzalmasat álmodtam mama!”
Aztán már nem lehetett itthon maradnia, muszáj volt kórházba menni. Az utolsó két nap… Annyira szenvedett minden
lélegzetért, hogy már azt kívántam, legyen vége!
Augusztus 14-én este 10-kor hívott a
fiam. Tudtam, miért szól a telefon. Felfoghatatlan, hogy ekkora fájdalomtól miért
nem áll meg az ember szíve. A mindenható „végtelen jóságában” ezt a szívességet
se tette meg. Csak vettem a ruháimat, és
szóltam Zolinak, addig ne engedje elvinni, még oda nem érek. Odaértem, és ott
volt Lócika – utoljára.
Hajnali egy körül jöttek érte, és mi kikísértük. A kórház folyosóján a fal mellett
álltak végig az orvosok, nővérek, lehajtott
fejjel. Vesztettek.
Aztán Brigi összecsomagolt, és hazajöt-

tünk a kifosztott házba. Lócika nélkül.
„Nem csak magad mentél,/ elvitted a
Szülék vidámságát,/ elvitted a Legszebb
remények gazdag bimbaját./ Óh, majd ha
csöndes, tiszta éjeken/ Föltünnek a dicső
csillagzatok,/ Eljössz-e áldást hozni kedveseidre? Eljössz-e álmainkhoz éjfélenként,/ Hogy ég nyugalmát terjeszd rájok
is?” (Vörösmarty Mihály)
Van egy fénykép a fiamékról, Brigi azt
írta hozzá:” Az édes kis család” Zoli, Brigi és Marcika – 10 hónaposan – ülnek a
fűben és boldogan mosolyognak. Egyszer
fogom még őket így látni?
Augusztus 31-én búcsúztattuk Lócikát.
Ott voltatok most is. Köszönöm!
Másnap évnyitóra mentünk, hiszen
Marcika elsős lett. Körülnéztem, mindenhol ragyogó arcok. Marcika arca is ragyogott.
Az élet tényleg megy tovább!? Úgy tűnik igen, én meg bénán megállva pislogok
utána.
Jablonczay Emese,
Lócika nagymamája

Köszönetnyilvánítás

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

REISZ FERENCNÉ

SZENTESI LÁSZLÓ

temetésén részt vettek, elkísérték utolsó földi útjára, az
Ecseri Temetőbe, sírjára koszorút, virágot helyeztek el.

temetésén részt vettek, elkísérték utolsó földi útjára, az
Ecseri Temetőbe, sírjára koszorút, virágot helyeztek el.

A gyászoló család

A gyászoló család
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Rábai Miklós Művelődési és Közösségi Ház
ÚJDONSÁGOK

MODERN TÁNC

TÁRSASTÁNC TANFOLYAM
A tanfolyam célja, hogy megismerjék és megszeressék a társastánc világát mindazok, akik kedvelik a zenét, a mozgást
és a jó társaságot. Ezen túl elsajátítják a mindennapi életben
hasznosítható társasági táncokat, hogy felhőtlenül szórakozhassanak bálokon, vállalati rendezvényeken, baráti összejöveteleken.
Tanfolyamon tanított táncok
Standard és latin táncok: angol keringő, slow fox, tangó, illetve salsa, jive, cha-cha-cha
Tanfolyam időtartama: 6 alkalom, heti 1x 60 perc pénteken
18 órától
Részvételi díj: 9.000 Ft/ 6 alkalom, mely két részletben is fizethető.
Előzetes bejelentkezést kérünk, mert a kurzus csak min. 8 fő
jelentkezése esetén indul. (Művelődési ház telefonszámán
(29) 335-346 vagy személyesen.)

Kisiskolás kortól (6-10 éves gyermekeknek) mozdulatművészet,
jazz- és modern tánc oktatás a Szitakötők Táncstúdió és Táncegyüttes képzésében. A legtehetségesebb táncosaik táncegyüttesükben képezhetik magukat tovább. A Szitakötők Táncegyüttes
számos versenyen ért el dobogós helyezést.
Tanfolyamvezető: Holecz Anna Beáta (06/20/9451-568)
Művészeti díjjal kitüntetett modern táncpedagógus - koreográfus
Foglalkozások: szerdán és pénteken 17.45 – 18.30 óráig
Részvételi díj: 5500,- Ft/hó
Bővebb tájékoztatás és beiratkozás 2013. szeptember 13-án,
pénteken 16.30 - 18.30 óráig.
www. szitakotok.eoldal.hu

ÖKO ÉLETMÓD – avagy életmód másképp címmel minden hónap első péntekén klubfoglalkozás keretében előadássorozat és ezzel egybekötött gyógytermék bemutató, kóstoló,
fényterápia, gyógymasszázs indul, amelyre sok szeretettel
várunk minden érdeklődőt.
A klubfoglalkozás célja az egészséges életszemlélet, életmód
támogatása és az ehhez kapcsolódó ismeretek bővítése.
Klubvezető: Gulyás Ilona (telefonszám: 06/30/863-8696;
e-mail: b.gulyasilona@gmail.com)
A klubfoglalkozás időpontja: 2013. október 4. péntek 18 óra
Helye: Rábai Miklós Művelődési Ház (2233. Ecser, BajcsyZsilinszky u. 3. )
Az előadás témái
1. Megújuló energia – Szélenergia
Előadó: Végh Ferenc – kutatási főmunkatárs
2. Gyógyulás tisztán és egyszerűen
Az előadások közti szünetben gyógyfüvek, gyógytermékek,
valamint gyógyászati segédeszközök, eljárások kipróbálására
is lehetőség nyílik.
A klubfoglalkozásra a belépés díjtalan!
TANÁCSADÁS
TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSSAL
KAPCSOLATOS ÜGYEKBEN:
- táppénz
- terhességi gyermekágyi segély
- gyed, gyes
- nyugdíj
- szolgálati idő
Személyi jövedelemadó, bér és az ehhez kapcsolódó munkaügyi szabályok.
A tanácsadás ingyenes, minden hónap első péntekén 16.00 17.30 óráig a művelődési házban.
Előzetes telefonos bejelentkezés Gulyás Ilonánál a 06(30)8638696-os telefonszámon lehetséges vagy a b.gulyasilona@
gmail.com e-mail címen, illetve személyesen a 2233 Ecser,
Kossuth Lajos utca 4/b. szám alatt.

RENDEZVÉNYEK
2013. szeptember 27-én, pénteken 9 órától
A Népmese Napja
9 óra
Népmeseolvasó verseny gyerekeknek két korcsoportban (3-4. és 5-6.
osztályosok)
18 óra
A népmeseolvasó verseny ünnepélyes díjátadása
18.30 óra
Budai Ilona Magyar Örökség díjas népdalénekes műsora
2013. szeptember 28-án, szombaton 10 órától
Sportnap az Ady Endre utcai Sportpályán az Ecser Sport
Egyesület és a Rábai Miklós Művelődési Ház közös szervezésében
Sok szeretettel várunk minden sportolni szerető kicsit és nagyot
szabadidős programunkra az Ady Endre utcai Sportpályára.
10 órától a sport és az egészséges életmód népszerűsítése áll a
középpontban.
Különböző sportbemutatók színesítik a napot (aerobic, pilates,
reggaeton, karate). Közös családi futás, kerékpározás, asztaliteniszezés, röplabdázás, illetve ügyességi versenyek biztosítják az
aktív részvételt. A rendezvényen lehetőséget biztosítunk a résztvevők egészségi állapotának felmérésére. Megismerkedhetnek
az intim torna céljával és módszerével.
A koraesti óráktól kispályás focitorna veszi kezdetét.
A nap végére az is kiderül, hogy ki Ecseren a legsportosabb lakos, illetve család.
Az első 50 regisztráló pólót kap ajándékba, minden további
résztvevő is meglepetésben részesül! Regisztrálni a helyszínen
lehet 10 órától.
A belépés díjtalan!
2013. szeptember 30-ig
TÖK JÓ NAP ECSEREN programsorozat
Tökkompozíció verseny
2013. október 4-én, pénteken 10 órától
KISVAKOND mesejáték a Masters of Puppets Theatre előadásában
A belépés díjtalan!

Cserfa

Mozaik

9

Ecser SE: három meccs, három győzelem Álláskereső Klub
a faluban
Október 1-től Álláskereső klub indul a
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatban minden hónap első keddjén 9 órától.
Várunk mindenkit, aki szeretne:
– Figyelemfelkeltő önéletrajzot készíteni
– Az állásinterjúkon magabiztosan fellépni
– Meggyőző motivációs levelet írni
Helyszín: Rábai Miklós Művelődési Ház,
Ecser, Bajcsy-Zs. u. 3.
Kapcsolattartó: Szabóné Simon Szilvia.
Telefonszám: 06-29-335-158 vagy 06-30816-0842. A részvétel ingyenes!

Szüreti felvonulás
Lapzártakor érkezett a hír: 5-1-re verte az Ecser SE a Váchartyán csapatát, megerősítve ezzel vezető helyét a tabellán.

Ruhagyűjtés,
ruhaosztás

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat ruhagyűjtést és osztást szervez. Ha
van otthon kinőtt, megunt felnőtt- vagy
gyermekruha, hozza el, mi összegyűjtjük,
és akinek szüksége van rá, az ingyen elviheti.
Helyszín: Rábai Miklós Művelődési Ház,
Ecser Bajcsy Zs. u. 3.
Ruhagyűjtés időpontja: 2013. 09. 16-19ig, 8-16 óráig
Ruhaosztás időpontja: 2013. 09. 26., 8-12
óráig. Mindenkit várunk szeretettel!

Korábban: Ecser S.E. – Zsámboki S.E. 2-0
(1-0). Hazai pályán fogadta az ecseri labdarúgó
csapat a Zsámbok együttesét augusztus 25-én,
vasárnap a bajnokság első fordulójában. Az új
játékosokkal is felálló ecseri csapat a 32. percben
szerezte meg a vezetést egy szöglet utáni fejesgóllal. A 90. percben bebiztosították a győzelmet.
Galgamácsa ÉESK–Ecser SE 2-5 (0-3)
Idegenben is jól szerepelt az ecseri gárda. Már
a második percben gólt szerzett Zsebe Tamás, aztán jött a többi: az első félidőben három góllal
elhúztak az ecseriek, jóllehet a 38. perctől emberhátrányba került a csapat. Gubcsó Dávidot
ugyanis kiállította a játékvezető. Ez azonban nem
okozott gondot a játékban. Végül fölényes győzelem született.

2013. október 7-én, hétfőn 13.30 – 15.30 óráig
Véradás a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezetének rendezésében
2012. október 12-én, szombaton 14 órától
Tök Jó Nap Ecseren az Ecseri Szlovák Önkormányzat és a
Rábai Miklós Művelődési Ház közös szervezésében
14 órától programok a Tájház udvarán (Ecser, Zrínyi u. 35.)
• őszi termésfigurák készítése
• aszfalt rajzverseny
• arcfestés
16 órakor
• jelmezes felvonulás a Tájháztól a Művelődési házig
Hívunk és várunk minden kisebb és nagyobb gyermeket egy jelmezes felvonulásra, ha kedvet érez ahhoz, hogy jelmezt öltsön!
16.30 órától programok a Művelődési Házban (Ecser, BajcsyZsilinszky u. 3.)
• családi tökfaragó verseny
A versenyre családok jelentkezését várjuk!
• tökszépségverseny

Az Ecseri Zelený veniec Néptáncegyüttes 2013. október 13-án, vasárnap délután
feleleveníti a régi szüreti felvonulások
hangulatát, egyben a csoport repertoárjából bemutatót tart a település utcáin.
A program 15.00 órakor kezdődik a tájház udvarán, ahol a régi szüreti hangulatot
idézve gyűlnek össze a táncegyüttes tagjai, majd a következő útvonalon haladnak:
Tájház –Bajcsy Zs. utca –Szent Imre
utca – Kálvária utca – Szent István utca
– Rákóczi utca – Petőfi utca – Zrínyi utca
– Széchenyi utca.
A menet során az érdeklődők a tánccsoport következő koreográfiáit láthatják:
Sariš – Sáros vármegyei táncok, Gyetvai
táncok, Békési szlovák táncok, Rozmaring polka, Katka keringő, Zempléni szlovák táncok.

18.30 órától
• Eredményhirdetés
A belépés mindkét helyszínen díjtalan!
FELHÍVÁS TÖKSZÉPSÉGVERSENYRE
Várunk minden ecseri „tökös gazdát”, aki úgy gondolja, hogy az
ő töke a legnagyobb, legkisebb, legszebb, legfurább, „legtöketlenebb”. A tökökkel nevezni 2013. szeptember 10-én 20 óráig
lehet. A benevezett tökök a művelődési házban kerülnek kiállításra a szeptember 12-i rendezvényen. A tökszépségversenyre
nevezett tökök közül a díjazottak a rendezvény látogatóinak szavazatai alapján kerülnek kiválasztásra.
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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Szent István-nap Ecseren
Testületi döntés alapján 2013-ban augusztus 20-án, kedden került megrendezésre
az ecseri Szent István napi rendezvény. A
korábbi évek visszafogottabb látogatottsága miatt ebben az évben egy szerényebb
és protokollárisabb rendezvény tervezetét
nyújtottuk be a tisztelt képviselő-testületnek, mely elfogadásra is került.
A programok 10 órakor kezdődtek, a
kisgyermekes családoknak szóló bábos
és zenés programokkal. A művelődési ház
udvara – az Ecser Vára közreműködésével – játszóparkká alakult: lehetett itt ugrálni, vívni, célba lőni. Mindezt teljesen
díjmentesen, amit a gyerekek örömmel ki
is használtak.
Tizenkettőkor órakor megállt a Műve-

Látó Imre és népi zenekara szórakoztatta.
Ezt követően a művelődési ház hip-hop
és hastánc csoportjai léptek színpadra.
Az ecseri festő- és rajzműhely kiállításának a földszinti fogadótér adott otthont.
A megnyitón szép számmal jelentek meg
a kör tagjainak barátai, ismerősei, rokonai. Azóta is napjában többen érkeznek
megtekinteni a kiállítást, és elismerésüket
fejezik ki a kör tagjainak rajzait látva. A
kiállítás-megnyitó után 20.30-ra megtelt
a Széchenyi és Bajcsy-Zsilinszky utca
kereszteződése a tűzijátékra várakozókkal. A program ismét nagy sikert aratott.
A tűzijáték után „utcabál” zárta az estét,
melyet rendhagyó módon a művelődési
házban és annak udvarán tartottunk meg.

Ecser szalagját Gál Zsolt polgármester köti
föl Schirilla György emlékbotjára. Mellettük
a közösségi futás lelkes ecseri résztvevői.

A Cserfa következő, 2013. 10. száma
október 11-én jelenik meg. Nyomdába adás: október 08. Lapzárta:
október 01.

lődési Háznál Schirilla György és lelkes
követőinek maroknyi csapata, akik a kistérségi közösségformáló futás résztvevői voltak. A futás végállomása Isaszeg
volt, ahol a helyi gyűjteménybe bekerült
az érintett települések szalagjával – így
Ecser szalagjával is – feldíszített vándorbot.
Kora délután került sor a hagyományos
Falusi csata vetélkedőjére a parkban, az
EKSE-Darts Egyesület szervezésében. A
játékos feladatok között voltak régiek is,
de kihasználva a hely adottságait, több új,
erőt, csapatszellemet próbáló feladatot is
kaptak a csapatok. A díjak átadására már a
művelődési ház udvarán került sor.
A délutáni programokat a Kenderkóc
Nép Játszóház „lisztes játszóháza” nyitotta meg, ahol a gyerekek ismerkedhettek
meg a kenyér „születésével” az aratástól
kezdve a sütésig. 16 órától az idősebbeket

Az előre összeállított programhoz társult az Ecserért kitüntető cím átadási
ünnepsége. Az átadót a Házasságkötő teremben bonyolítottuk le, mely méltó környezetet biztosít egy ilyen kitüntetés átadásához. Az ünnepség kezdetére megtelt
a terem, ahol a 4 díjazottból három vette
át a kitüntetést. Szabó Sándor egészségi
állapota miatt nem tudta átvenni a díjat,
melyet a polgármester úr és jegyző úr
személyesen vitt el és adott át a díjazottnak. A ceremónia után ünnepi koncertet
adott Herencsár Viktória (cimbalom) és
Martonosi György (dob). A koncert nagy
tetszést aratott a közönség körében. Az
átadási ünnepséget állófogadás zárta a Tanácsteremben.
Itt szeretnénk megköszönni az EKO
Kft-nek és az Ecseri Polgárőrségnek a
rendezvény megvalósításához nyújtott segítségét.
D. K.

Cserfa

Lélekgondozás

Miért kell a hittan és az erkölcstan?
Miért kell, hogy az Iskolában beszéljenek
a hitről és az erkölcsről?
Ma sokszor halljuk: csúnya időket
élünk… Nem lehet tenni ellene semmit.
Ez hazugság…
Miért akarják egyesek tönkre tenni a
fiatalok jövőképét? Elvenni a reményt?
Hogyan lehetséges, hogy egy fiatal nem
akar nagy dolgokat véghezvinni. Vagy
ideálokra feltenni az életét a jövő érdekében? Majd megteszik, amit tudnak, de
a nagy és szép dolgokra kell feltenni az
életüket.
Három dologban foglalhatók össze a
fiatalok vágyai: szépség, jóság és igazság.
A jóság fertőző, segít mindig a másiknak. A szépség kutatói szomjazzák és

keresik az igazságot, amit nem lehet birtokolni, csak találkozni vele, mert az Igaz-

Hiszem az örök életet
A keresztelés előtti családlátogatásnál, a
beszélgetés vége felé mindig felteszem a
kérdést: hisztek az örökéletben? Érdekes
válaszok szoktak elhangzani. A beszélgetés légköre olyan, hogy gátlás nélkül mindenki elmondja véleményét. Én most az
Egyház pontos tanítását közölném, ami a
valóság.
A hívő ember számára a halál nem az
emberi lét végső állomása, hanem átmenet az örökéletbe.
A halál után minden emberre külön ítélet
vár. (Valaki egyszer azt mondta nekem: én
nem adok senkinek számot az életemről.
A válasz: ez már odaát nem szabad akarati döntés). „Éltünk estéjén a szeretetünk

alapján leszünk megítélve.” (Keresztes
Szent János) Ez a különítélet az életünket Krisztushoz méri. Akár a tisztuláson
keresztül, akár közvetlenül belépjen az ég
boldogságába, akár önmagát örökre kárhozatra vesse.
Arra képtelenek vagyunk (korlátaink
miatt), hogy elképzeljük a mennyországot, de hiszünk az írás szavának „Isten
országa nem eszem-iszom, hanem a megigazultság, béke és öröm a Szentlélekben
„Rom. 14,17.” Isten mindig nagyobb
nálunk, mindig lesz mit felfedeznünk. A
tisztítótűz nagyon megnyugtató hitigazság. Ha nem állunk készen arra, hogy
belépjünk a mennyek országába, akkor
reménykedhetünk
abban, hogy maga
Isten megtisztít és
előkészít bennünket arra, hogy maradéktalanul meg-

Felhívás a felsőoktatásban
most végzett első diplomás
hallgatók részére

Ecser hagyományai közé tartozik, hogy a képviselő-testület ülésén a polgármester köszönti és megajándékozza azokat a fiatalokat, akik felsőfokú tanulmányaik befejeztével megszerzik első
diplomájukat.
Mivel erre vonatkozó nyilvántartás a Polgármesteri Hivatalban nincsen, az önkormányzat kéri, hogy az érintettek szeptember 30-ig a Polgármesteri Hivatalban jelentkezzenek, vagy hozzátartozóik, ismerőseik jelezzék, ha felsőfokú tanintézményben
végző diákot ismernek.
Mosógép, hűtőgép javítása. Ecseren ingyenes kiszállás. Minden
típusú háztartási gép javítása. (porszívó, mikro, mosógatógép, kávéfőző, villanybojler tisztítás, javítás.) Fodor Károly: 06-20-9351207, 06-20-402-5558
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ság maga az Isten. Ez az, amivel szembe
kell nézniük a fiataloknak, legyőzve a lustaság és a szomorúság kísértését.
Bátorság, előre csapjatok zajt! Ahol jelen vannak a fiatalok, legyen a zaj is jelen.
Menjetek előre. Az életben mindig lesznek emberek, akik ajánlatot tesznek, hogy
lefékezzenek, leblokkoljanak az utatokon.
Vannak, akik azt mondják: igyál egy kicsit, drogozzál. Nem! Szembe kell menni
az árral ebben a civilizációban, amely oly
sok rosszat tesz nektek.
Az árral szemben menni azt jelenti, zajt
csapni, előre haladni, de a szépség és az
igazság értékeivel.
Legyetek örömteli fiatalok! Kérjük a
Szűz Máriától, hogy adja meg a bátorság kegyelmét ahhoz, hogy előre és árral
szemben tudjunk menni.
B. E.
ízlelhessük Isten színelátásának örömét.
Nem arról van szó, hogy Isten beengedhetne ugyan bennünket a mennybe,
de nem teszi, mert előtte bosszút akar
rajtunk állni bűneinkért. Nem. A tisztítótűz szenvedései képessé tesznek bennünket arra, hogy valóban élvezzük a
mennyek országát. A pokol ezzel szemben abban áll: Istentől örökre elszakadunk. Isten azonban mindent megtesz,
hogy minden embert üdvözítsen. Az
ítéletet tehát az ember saját maga ellen
hozza, amikor véglegesen nemet mond
Istennek és elutasítja irgalmát.
Az idők végzetekor következik be az
utolsó ítélet. E lesz Krisztus győzelmének beteljesedése. „Halál nem lesz
többé, sem gyász, sem jajgatás, sem
fájdalom. Ami eddig volt , elmúlt” (Jel.
21,4.) Nem tudjuk, hogy ez mikor következik be, de tudjuk, hogy néhány
évtized, talán néhány év múlva meghalunk és az örökkévalóág küszöbén találjuk magunkat.
Barotai Endre plébános

A tanévnyitón Szeverné Csekei Csilla, a Laky Ilonka Általános Iskola volt igazgatója bejelentette, hogy az intézmény igazgatói
tisztére kiírt vezetői pályázat eredménytelen lett. Az iskola működési szabályzata értelmében ilyen esetben az igazgató-helyettes
az iskola vezetésére kompetens személy, aki Kiss Katalin. Szeverné Csekei Csilla kérte a tantestület tagjait, a gyerekeket, a szülőket, hogy a jövőben Kiss Katalint támogassák e tevékenysége során úgy, ahogy őt segítették tízéves pályafutása idején.
Felvételünkön: Kiss Katalin köszönti Hrutkáné Molnár Monikát, a Vecsési Tankerület vezetőjét az évnyitón.

Az útkereszteződéseket erősítik meg az EKO Kft. szakemberei
az Arany János utca torkolataiban

Az emlékverseny ifjúsági győztese Hajdú
Botond gyönyörű halaival. Cikk 5. oldal.

A péceli VW Bogártalálkozón Ecsert Koczkás László és családja képviselte
szeptember 7-én, az öreg Volkswagen Ventójuk társaságában. Koczkásék
részt vettek a főzőversenyben is. A családot meglátogatta dr. Szűcs Lajos, a
Pest megyei Önkormányzat elnöke és Szöllősi Ferenc,
Pécel polgármestere is.

