Ecser Nagyközségi Önkormányzat lapja

XIX. évfolyam 10. szám. 2013. október 11.

Ecser szépkorú lakói tiszteletére rendezett szórakoztató műsoros délutánt a nagyközség önkormányzata az Idősek Világnapja alkalmából szeptember 30-án. Előbb Gál
Zsolt polgármester köszöntötte ünnepi beszédében a nyugdíjasokat, majd Magyar
Rózsa (képünkön) dalénekes adott élvezetes műsort, szép, nemzeti színű, saját maga
komponálta fellépő öltözetében. A műsor után tea, sütemény várta Ecser időseit.
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Közügyek

Cserfa

Képviselő-testületi ülés – szeptember 11.

A képviselő-testület tagjai Dévényi Gábornénak, a Rábai Miklós Művelődési Ház igazgatójának hozzászólását hallgatják
A képviselő-testület szeptember 11-i ülésén
ellenszavazat nélkül elfogadták a Laky Ilonka
Általános Iskola, továbbá az egyes és a kettes
számú nagyközségi óvoda 2012-2013-as oktatási-nevelési évében végzett tevékenységéről
szóló beszámolót.
A grémium elfogadta Ecser Nagyközség
Önkormányzatának az idei első félévről készült pénzügyi beszámolóját.

Szüreti mulatság a 2.
számú óvodában. (Cikk
6. oldal) Az intézmény
2012-2013-as nevelési
tevékenységéről szóló
beszámlót elfogadta a
képviselő-testület.

Döntöttek a képviselők arról is, hogy az
önkormányzat a maglódi református templom
belső felújítására háromszázezer forint támogatást biztosít.
A képviselők megbízták Gál Zsolt polgármestert, hogy az önkormányzati működőképességet veszélyeztető pénzügyi helyzet elhárítására a Belügyminisztérium e célra alkotott
rendelete szerint pályázatot nyújtson be a

szaktárcához.
A képviselő-testület forrást biztosít arra,
hogy a Rábai Miklós Művelődési Ház színpadához az intézmény motoros működtetésű
színpadi függönyt vásároljon. A pénz nagyobbik részét pályázaton nyerte az önkormányzat
a Magyar Államkincstár érdekeltségnövelő
pályázatán. A függöny árához az önkormányzat saját forrásból is hozzáadott támogatást.
A képviselők elfogadták a lakossági hulladékszállítást végző ASA Magyarország Kft
ajánlatát, s megbízták a polgármestert, hogy
a negyedik negyedévre kösse meg a közszolgáltatási szerződést a társasággal. Az önkormányzat az A .S.A. Magyarország Kft részére
havi 630.000 Ft+ÁFA díjat fizet október 1-től
december 31-ig.
Szeptember 15-én lépett hatályba az önkormányzat módosított rendelete a pénzbeli és
természetbeli ellátásokról. Ennek megfelelően
a házi szociális gondozás intézményi és személyi térítési díja naponta és személyenként
35 forint. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ára naponta, feladategységenként 58 forint.
Az időskorúak nappali ellátásának intézményi
térítési díja személyenként és naponta 980
forint. Az időskorúak nappali ellátása személyenként és naponta 20 forintba kerül. Az eseti
térítési díjak között a mosás alkalmanként 100
forint, az ebéd házhoz szállítása – szintén alkalmanként – ugyancsak 100 forint.

Cserfa

Figyelő
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Pezsgő közösségi élet Ecseren
A nyár végével ismét felpezsdült az élet Művelődési Házban, ahol előre írásban érdekében
is
a faluban. A civil szervezetek sorban leadott kérdéseikre szeretnék válaszolni. azt, hogy a köszervezték a különböző programokat, A beszélgetés november végén történne vetkező számrendezvényeket. A hagyományőrző kör meg, az időpontját egyeztetve a Cserfa ban is ennyi
csoportjai a testvérvárosi kapcsolatok következő számában már megjelentet- pontatlanságot
jegyében Cabaj-Čaporba látogattak. Is- hetjük. A beszélgetés eredményeként és valótlanságot
mét megszerveztük a civil szervezetek- szeretném, ha az egyesület tagjaiban fel- jelentessenek
kel közösen a „Te szedd” szemétgyűj- merült összes kérdésre választ adhatnék, meg.
tési akciónkat, sajnos ez az eső miatt hogy ne kelljen feleslegesen feszültséAz EKO Kft.
elmaradt, a pótlására még nem találtunk get kelteni a lakosság körében, illetve most is több heidőpontot, de meg fogjuk tenni. Megtar- szeretném megelőzni az Önök és a falu lyen dolgozik, az Arany János utcában
totta bemutatkozó rendezvényét
folyókát épít az Attila utca és a
a tájházban a Közösen Ecserért
II. számú óvoda között, ha vécivil szervezet a „Lecsófesztigeztek, az utca másik oldalán
vál” keretében. Ezen a napon
is padkát építenek. Eközben
a Hunor Magor Egyesület őszi
a Kálvária dombon már több
napéjegyenlőséget ünnepelve
helyen elkészült az árok, ezt a
tartotta a tűzszertartását a Gamunkát folytatják.
garin utcai pihenő parkban. KöElkészült a Széchenyi utca,
vetkező hétvégén a sportegyeaz előző számban már írtam a
sületek a Művelődési Házzal
nehézségekről. A vállalkozóval
közösen tartották a sportnapot,
szemben 1 millió forint kötbért
itt csatlakoztunk az „Itthon
érvényesítettünk. Mint köztuvagy, Magyarország szeretlek!”
dott, az útfelület a terveknek
programhoz.
Tűzgyújtással
megfelelően készült el, az árok
zártuk a hétvégi programokat.
helyett viszont folyókát kellett
Mindegyik rendezvény nagyon
építenünk a rossz helyen lévő
jól sikerült, köszönet érte a
gázvezeték miatt. Garanciális
szervezőknek!
bejárás lesz még ősszel, és 1 év
Megjelent egy, a falu életével
múlva ismét.
foglalkozó kiadvány első száAz út mellett, a patakparton
ma. Itt megjegyezném, hogy
lassan elkezdődik a sétány épíaz egyesületi publikációban,
tése, az ott lévő gyalogos híd
Bár az ünnepélyes átadás a tervek szerint október
felújításával együtt. A sétány
az iskolát érintő cikkekben
19-én lesz, az 1-es számú óvoda kicsinyei már a
pályázati pénzből, a híd pedig
pontatlanságok és valótlansámaguk részéről fölavatták a falu megszépült, megSzilágyi Károly alpolgármester
gok jelentek meg. Felkérem
újult, díszburkolattal ellátott utcáját. Séta közben
felajánlásaként készül majd el.
a Közösen Ecserért egyesüvidáman integetnek a fényképezőgép lencséjébe
Gál Zsolt
let képviselőit egy nyilvános
Petneházi Tamásné óvodavezető felügyelete mellett.
polgármester
beszélgetésre a Rábai Miklós

Benedek Elek születésnapján
A Magyar Olvasástársaság 2005-ben felhívással fordult mindazokhoz, akiknek fontos
a népmesék fennmaradása, és a mesékben
élő bölcsesség továbbhagyományozása,
hogy csatlakozzon azon kezdeményezéshez, amely szerint minden év szeptember
30-át – Benedek Elek születésnapját – a
Népmese Napjaként tiszteljük. Azóta országszerte e nap alkalmából a legkülönfélébb programokkal emlékeznek meg a népmesékről.
Településünkön idén harmadik alkalommal került megrendezésre a népmeseolvasó

verseny a Laky Ilonka Általános Iskola és a
Rábai Miklós Művelődési Ház közös szervezésében.
Az iskolában lebonyolított selejtezőket
követően szeptember 29-én a művelődési
házban már a 24 legszebben olvasó diák állt
a színpadra, hogy bemutassa kiválasztott
meséjét az iskolai közönségnek és a zsűrinek.
Külön-külön kerültek értékelésre az alsóés felsőtagozatos versenyzők. A zsűriben
1-1 taggal képviseltette magát a tanári kar,
a diákság és a művelődési ház. A verseny-

zők meghallgatása után a zsűri visszavonult
értékelni a produkciókat. Ez idő alatt Budai
Ilona énekelt és mesélt a gyerekeknek.
Rövid tanácskozás után megszületett a
végeredmény. A verseny döntőjében részt
vevő tanulók felsorakoztak a színpadon és
nagy izgalommal várták az eredményhirdetést. Minden tanuló emléklapot kapott, a
díjazottak pedig a nap szelleméhez méltón
egy-egy olvasnivalóval és oklevéllel gazdagodtak.
Gratulálunk minden egyes résztvevőnek
és díjazottnak! Jövőre ismét találkozunk!

Szomszédoló
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Ecseriek és cabaj-čaporiak
együtt köszöntötték a szlovák
település 900 éves évfordulóját
Tudósítónktól
Ecser egyik szlovákiai partnertetnertelepülése, Cabaj-Čápor szepteptember 7-én és 8-án ünneepelte fennállásának 900.
évfordulóját. A kétnapos
rendezvénysorozatra
meghívták az ecserieket
is, akik szeptember 8-án
érkeztek Szlovákiába.
A Zöld koszorú Hagyományőrző Kör Tánccsoportját, és a Nyugdíjas
Klub
Kultúrcsoportját
elkísérte Gál Zsolt polgármester, Aszódi Csaba
k
András az Ecseri Szlovák
Önkormányzat elnöke és Bararta Zoltán jegyző. A vendégeket
eket
a Polgármesteri Hivatalban
an Ing.
Jozef Ligač, Cabaj-Čapor polgármestere fogadta. A települések vezetőinek
alkalma nyílt megbeszélni a jövő évi
elképzeléseket. Ecser pályázatot nyújtott be az Európai Unióhoz, hogy jövő
májusban fogadhassa a nagymagyari és

a
cabajčápori
vendégeket.
A polgármesterek tájékoztatták egymást az általuk vezetett községek aktuális helyzetéről.

Nyugdíasaink táncbemutatója az ünnepen

Az ünnepséget
ü
a helyi művelődési
házba
házban rendezték meg. Az ünnepi
beszéd után Ing. Jozef Ligač polbes
gármester emléklapot nyújtott át
gá
a helyi intézmények vezetőinek
és a civil szervezetek elnökeinek. A műsorban felléptek
az általános iskola tanulói,
a Cabaj-Čáporról elszármazott művészek és a helyi
nyugdíjasok. A Zöld koszorú Hagyományőrző Kör táncosai színvonalas műsorral
örvendeztették meg a kultúrházat zsúfolásig megtöltő
helyieket. A nyugdíjasok szlovák dalokkal tarkított műsora is
v
nagy sikert aratott. A nézők velük
nag
együtt énekelték az ismert dalokat.
együ
után a vadásztársasáA rendezvény
ren
vacsorát a résztvegok biztosítottak
bi
vőknek.
Köszönjük a hagyományosan szíves
fogadtatást szlovák barátainknak, és
reméljük, mihamarabb ismét ellátogatnak Ecserre!

Jozef Ligač polgármster köszöntőjét mondja

Cserfa

Oktatás
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Néhány gondolat a tanévkezdésről
Az idei tanévet 2013. szeptember
1-jén, vasárnap 17 órakor nyitottuk
meg. A Laky Ilonka Általános Iskola
249 tanulóval, 13 osztállyal, 21 pedagógussal és 1 iskolatitkárral indította
ezt a szorgalmi időszakot. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ egy
státuszt adott még a meglévők mellé
intézményünknek, ezért alkalmazhatunk egy új tanítónőt az első osztályosok napközijében. A tantestület
tagjai a Köznevelési törvény értelmében megváltozott, a réginél jóval több
óraszámban látják el feladataikat,
amelynek nagy részét a nevelésseloktatással lekötött idő tölti ki. A fennmaradó időben a pedagógusok szakköröket tartanak, adminisztrálnak,
gyermekvédelmi és osztályfőnöki feladatokat látnak el, dolgozatokat javítanak és állítanak össze, felkészülnek
az óráikra. Iskolánkban jelenleg furulya, kézműves, sakk, rovásírás, angol
és német szakkör, valamint énekkar,
zenés torna és kézilabda működik.
Külső egyesületek és oktatók segítségével karatézhatnak, focizhatnak,
zumbázhatnak, szivacs kézilabdázhatnak tanulóink. A Harmónia Zeneiskola idén is megkezdte működését,
így alapfokú művészeti oktatás is folyik intézményünkben a zeneiskolába
beiratkozott diákok részére. A tanév
rendjét és programjainak időpontját a
szülők kézhez vehették a második héten megtartott szülői értekezleteken.

A megváltozott törvények, rendeletek, a megváltozott iskolai gyakorlat
sok-sok kérdést vetett fel a szülőkben.
Ezek közül az „egész napos iskola”
keltette a legnagyobb visszhangot.
Szeretném néhány szóban ismertetni,
hogy mi is ennek a lényege. A törvény
szövege pontosan így szól:”Általános
iskolában a nevelés-oktatást a délelőtti és délutáni tanítási időszakban olyan módon kell megszervezni,
hogy a foglalkozások legalább tizenhat óráig tartsanak, továbbá tizenhét
óráig –vagy addig, amíg a tanulók
jogszerűen tartózkodnak az intézményben – gondoskodni kell a tanulók felügyeletéről. Az általános iskola
e törvény rendelkezéseinek értelmében egész napos iskolaként is működhet.” (2011. évi CXC. törvény a
köznevelésről 27.& (2) ) Ezt értették
félre sokan. Ugyanis az egész napos
iskolának az a lényege, hogy a tanórák egész napra vannak szétosztva.
Ez a mi iskolánkban nincs így. Ránk
a törvény 55.&-a (1) vonatkozik,
miszerint: ”Az iskolában – kivéve,
ha az intézmény e törvény rendelkezéseinek megfelelően egész napos
iskolaként működik – az igazgató a
tanulót a szülő kérelmére felmentheti az általános iskolában tizenhat óra
előtt megszervezett egyéb foglalkozás alól.” Ezért adtunk ki a szülői kérelemhez egy formanyomtatványt. A
szülő indoka bármi lehet. Az igazgató

Igazgatóválasztás a Laky Ilonka Általános Iskolában
Ecser életében mindig is fontos tényező
volt az iskola. A lakosság a helyi iskolához szoros érzelmi szálakkal kötődik,
nem csak az itt töltött diákévek és gyermekeink diákévei miatt, hanem azért is,
mert az iskola a nagybetűs élet első állomása a gondtalan gyerekkor után, ezért
fontos része a helyi társadalomnak. Többek között ez lehet az oka annak, hogy
igazgatóválasztáskor a község élete felbolydul, és mindenki véleményt alkot.
Ennek megalapozottságához egy kis adalék.
Az intézményvezetői pályázatok véleményezése során a támogatottságom a
következő módon alakult (a szavazások
eredménye százalékos arányban):

Tantestület (a pályázók programjáról
döntöttek): támogatott: 100%, elutasított: 0%, tartózkodott: 0%. Intézményi
alkalmazottak (a pályázók személyéről
döntöttek): támogatott: 90%, elutasított:
0%, tartózkodott: 10%. Szülői szervezet:
támogatott: 94%, elutasított: 6%, tartózkodott: 0%, Diákönkormányzat: támogatott: 75%, elutasított: 25%, tartózkodott:
0%, Ecser nagyközség képviselőtestülete: támogatott: 60%, elutasított: 40% tartózkodott: 0%.
A Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ elnök asszonya értesített írásban arról, hogy pályázatom eredménytelen. A levél indoklást nem tartalmazott.
Szeverné Csekei Csilla

a felmentést megtagadhatja, és kötelezheti a tanulót, hogy 16 óráig részt
vegyen a foglalkozásokon. Én magam
is megtettem ezt azokban az esetekben, ahol nem láttam biztosítottnak
az otthoni tanulást, illetve a tanulmányi eredmények indokolták ezt. Aki a
felmentést megkapta, ezzel nem zárta
ki magát abból, hogy látogathassa az
iskola szakköreit, rendezvényeit.
Mint az intézmény megbízott vezetője úgy érzem, hogy a hetekben
megjelent új sajtóorgánum néhány
kérdésére válaszolnom kell, bár nem
vagyok személyes megszólítottja
ezen kérdéseknek. Mint ismeretes,
2012 februárjában egy önkormányzati belső ellenőrzés kiderítette, hogy az
étkezésre befolyt összeg jóval kevesebb a megrendelt ételadag áránál. Az
étkezési díjat az önkormányzat által
megbízott személy szedte, aki egyben
az iskola dolgozója is volt. Ő ezt a
megbízást elfogadta, írásban nyilatkozott arról, hogy az önkormányzat
pénzkezelési szabályzatát megismerte, elfogadja és betartja, és az általa
beszedett pénzért egyszemélyben felel. Az Önkormányzati Konyha, ahogyan a neve is jelzi, már több mint 15
éve nem tartozik az iskolához, csupán
egy épület ad helyet mindkét intézménynek.
Az általános iskola dolga az étkeztetéssel kapcsolatban mindössze anynyi volt, hogy naponta lejelentse az
adagszámot és a hiányzókat a konyha
felé. Ezt a kötelességünket a Magyar
Államkincstár 2012 áprilisában ellenőrizte, és semmilyen hiányosságot
vagy hibát nem talált. A szülők a cikk
állításával ellentétben közvetlenül
nem károsodtak, hiszen minden lejelentett gyermek kapott enni.
A másik kérdés. Én úgy gondolom,
hogy tantestületünk minden tagja felnőtt és döntésképes. Önállóan és befolyásolástól mentesen tudta kinyilvánítani véleményét az iskolaigazgatói
pályázatok véleményezésénél és az
azt követő titkos szavazásnál. Gál
Zsolt nem polgármesterként, hanem
mint tanári karunk fizetés nélküli szabadságon lévő pedagógusa vett részt,
teljes joggal.
Kiss Katalin
mb. ig.
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Nevelés

Szent Mihály-napi mulatozás
A szeptembert Szent Mihály havának vagy,
kisasszony havának is nevezik. Szent Mihály
a templomok védőszentjeként lehet ismerős,
ezért sok falu és város búcsút tart szeptember
végén. Ez az időszak a híres vásárok ideje is
egyben, ahol a falusi emberek portékáikkal
kereskednek, vásári forgatag alakul ki, népi
játékokat játszanak és terménybábokat készítenek közösen, a tél távolabb tartása érdekében.
Az ecseri II. számú óvoda kis lakóinak életében is eljött e nap, szeptember 26., a Mihály-napi vásár napja. Egy vásárt megelőző
dolgos hét munkálkodását koronázta meg ez.
A gyerekek, az óvó- és dajkanénik segítségével, egész héten nagy izgalommal készítették
a vásárfiákat.
Délelőtt már feldíszített kapu és udvar várt
mindenkit. A régi emlékeket felidéző tárgyak
is előkerültek nagymamáink kamráiból – dézsa, lopótök, faragott borcsap –, amelyekért
külön köszönet. A gyermekek belépőként egy
fürt szőlővel érkeztek, amit a tízórai után kis
kosarakban az udvarra vittünk. Itt várt már
ránk szép népviseletbe öltözve Kurunczi Lajos bácsi és kedves párja, Éva néni. Ők segítettek elmesélni a gyermekeknek, hogy a régi
időkben hogyan is zajlott egy szüret. Ezután
csuroghatott a must, mely a lopótökből került
a kis poharakba, majd zengett az ovi udvara
az Érik a szőlő kezdetű daltól. Az ovisok szívesen fogadták a két vendéget, érdeklődők és
udvariasak voltak; a búcsúzáskor pedig még
egy ölelés is belefért köszönetképpen, a jó
szívvel elvégzett szüretelésért.
Ezzel azonban a délelőtti program még
nem ért véget a gyermekek számára. Jöhetett
a talléros gyümölcsvásár. Az aranyos dajka
nénik, ízlésesen felszeletelték a sok finom
őszi gyümölcsöt, és kezdődhetett a móka.
„Egy tallérért egy gyümölcs jár”– hallatszó-

dott a vásári pult mögül a lelkes óvónénik
hangja. Minden kicsi jóízűen majszolta a
vitaminban gazdag finomságokat. Azonban
az idő nem állt meg, és eljött az ebéd és a
délutáni pihenő ideje. A gyermekek izgatottan bújtak be a kis ágyaikba, arra gondolva,
hogy délután ismét birtokba vehetik az ovi
udvarát. Míg a gyermekek pihentek, addig
az óvoda dolgozói vásári helyszínné változtatták át az udvart. 15 órától folyamatosan
érkeztek a szülők, és ki-ki saját csoportjának
barkácsasztalánál készített el gyermekével
együtt egy vagy több szobrocskát, bábut.
Volt ott tökből készült Ho-Ho Horgász kukac, cukkini-versenyautó, karalábé-hóember,
almasüni, kelbimbómalacka, patiszon cica,
répa-óriáskerék és uborkahajó is. Sürgöttforgott kicsi és nagy, miközben fél szemmel
az eget kémleltük, hátha megkímél minket az
időjárás. A néhány csepp eső sem tántorított
el senkit, kitartóan készültek a zöldségszobrok. A nap eseményeit a Gézengúz zenekar
őszi koncertje koronázta meg. Szólt a gitár, a
taps és a jól ismert gézengúz köszönés.
Ahogy a Nap lassan nyugovóra tért, úgy
kezdett álomba merülni az óvoda is. A vásári
színtér lecsendesült, de az öröm, a vidámság,
a sok-sok élmény boldogsággal töltötte meg
a szíveket. A hazatérő vendégsereg apraja s
nagyja büszkeséggel gondolhat vissza erre a
napra.
Köszönet mindenért azoknak, akik segítettek abban, hogy egy csodaszép napot tölthessünk együtt: Kurunczi Lajos bácsinak és Éva
néninek a sok kedves szóért, az Eko Kft.-nek
a dekorációs anyagok beszerzéséért, a szülőknek, hogy időt szakítottak erre a napra, a
dajkanéniknek és az óvónéniknek az egész
hetes felkészülésért, és nem utolsó sorban a
gyermekeknek, hogy vannak nekünk…
Durayné Környei Emese

Jutalomkirándulás az állatkertbe
Tudósítónktól
A Laky Ilonka Általános Iskola hagyományai közé tartozik, hogy az előző tanév végén kitűnő bizonyítványt szerzett tanulók
az ajándékkönyv mellett jutalom kiránduláson vehetnek részt.
Idén szeptemberben a budapesti állatkertbe látogathattak el a gyerekek.
A különbuszos utazás után első helyszínként az újonnan kialakított varázshegyben
néztek meg egy 3D-s vetítést, majd különböző, az állatok életét bemutató interaktív
termekben ismerkedtek meg az érdeklődők

pl. a különleges, egyedi érzékszervekkel.
Ugyanitt, egy „időgéppel” beutazták a közel egymillió éves Pannóniát.
A varázshegyből kilépve megnézték az
állatokat, játszótereztek, ettek-ittak, vásárolgattak. Mindenki nagyon jól érezte
magát.
Sajnos, az idő gyorsan eltelt, s indulni
kellett vissza az iskolába.
Remélhetően az összes résztvevő szép
emlékekkel gazdagodott, amit ezúton is
köszönünk a szervezőknek és a diákönkormányzatnak!
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Másnap piacosat
játszottak a kicsik
Mihály nap régen igen fontos napnak számított. Ezen a napon terelték vissza az állatokat a pásztorok a hegyekből, amelyeket
Szent György napján hajtottak ki. A pásztorok e napon kapták meg gazdáiktól bérüket.
E fontos eseményt vigadalommal és vásárral ünnepelték meg.
Az 1. számú óvoda kis lakóinak is nagy
napnak számított az első alkalommal megrendezett Mihály napi vásár. Egész héten át
nagy izgalommal készítették a játékpénzeket, hozták otthonról a különböző gyümölcsöket-zöldségeket, a bevásárlókosarakat
és a kis pénztárcájukat. A vásárt megelőzte
a készülődés: az őszi termények megismerése, azok lefestése, ragasztása, mintázása.
Végre eljött a vásár napja! A bátrabb
gyermekek árusoknak jelentkeztek. Ügyesen próbálták eladni áruikat. A vásárlók
jókat kóstolgattak a gyümölcs- és zöldségfelhozatalból, egyesek pedig jókat alkudtak az árakból. A játékpénzen „vásárolt” terményeket elfogyasztották, az óvó
nénikkel gyümölcs-, illetve zöldségsalátát
készítettek.
Másnap nagy örömmel és friss tapasztalattal láttak neki gyermekeink a csoportszobai játéknak. Persze hogy piacosat
játszottak… Árulták egymásnak a csoportszoba játékait, és örömmel meséltek a Mihály napi vásárról.
Zahorecz Renáta

Lehet így is!
Szeptember 25, 7 óra 30, Laky Ilonka Iskola. A megszokott tülekedésnek, dudálásnak nyoma sincs. Nem látok árokban
parkoló autót, úton átszaladó gyereket,
szabálytalanul más elé bevágó járművet.
Még parkolóhely is van! Autómentes napot tartottunk az iskolában. Aki csak tehette, kerékpárral, rollerrel, gördeszkával,
görkorival vagy csak egyszerűen gyalogosan érkezett az iskolába. A kiosztott meglepi ajándék nagy száma alapján az iskola
tanulóinak többsége részt vett az akcióban.
Az autómentes napunk hosszú távú célkitűzése, hogy rávegye a rendszerint autóval
iskolába érkezőket, hogy az utazásukhoz
fenntartható alternatív közlekedési módokat vegyenek igénybe. Jó lenne, ha nem
csak egy napig óvnánk környezetünket!
Mindenkinek csak ajánlani tudjuk: KÖZLEKEDJ O(Ö)KOSAN!
PHK
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Hogy vidámak legyenek az emberek…
Lapunk októberi megjelenése
után éppen egy nappal, 12én derül ki az eredménye az
idei Ecseri Tökfesztiválnak.
A megmérettetésen most is
indult Kék-Vizi Bernadett, a
múlt évi győztes. Ismerkedjenek meg vele.
Kék-Vizi Bernadett irodavezető így mesél tavalyi sikeréről, arról, honnan ered
a kreativitása, és mit csinál,
amikor éppen nem farag tököt.
– 2008-ban költöztünk a
férjemmel Ecserre. Jó ideje
kerestünk már házat a XVIXVII. kerület környékén, hisz
ott nőttünk fel. Végül itt sikerült házat venni, amit egyáltalán nem bánok. Sőt! Szeretek
itt élni. Az utcákat járva sokszor az a furcsa érzés kerít hatalmába, mintha ide születtem
volna. Itt a helyem Ecseren.
Amikor elolvastam a felhívást, kavarogtak bennem az
ötletek, miket lehetne készíteni. A nevezésre férjem beszélt

rá, miután meséltem neki a
„tökbabás” tervemről. Ráálltam a dologra, és elkezdtem
alapanyag után kutatni. Elindultam a faluban, hátha van
kirakva valahol a becsületkasszás hokedlikra tök is. Az
éppen sehol nem volt, de egy
néni elirányított a Zrínyi utcába Istvánhoz, aki készséggel ajánlott fel a terméseiből
néhány kabakost. Köszönettel
hazavittem, és hát végül nagy
siker lett belőle. Nagyon boldog voltam, mikor észrevettem, hogy többen megállnak
a ház előtt és fotózkodnak a
tökbabák előtt. A szüleimnek
és barátaimnak is büszkén
mutogattam a Cserfát, aminek
címoldalán szerepeltem az alkotásaimmal.
– A civil életben irodavezető vagyok, aminek nem sok
köze van a képzőművészethez. Ez irányú tehetségemet
valószínűleg
édesanyámtól
örököltem, aki szintén nem
művész, de meg van áldva

A Cserfa tavaly októberi címlapja

Kék-Vizi Bernadett az idei kompozícióján töri a fejét kellékei társaságában

természetes szépérzékkel. Gyerekkorom óta kedvenc időtöltésem,
hogy saját kézzel készítek dolgokat. Gyöngyöt fűzök, hímes tojást
festek, üveget gravírozok. Utcatáblát is készítettem magunknak Ecser
címerrel. A lakás is tele van olyan
dísztárgyakkal, amiket én álmodtam
és alkottam meg.
– Idén is készülök a fesztiválra.
István biztosított, hogy annyi tököt
hozhatok, amennyit csak szeretnék.
Nagyon hálás vagyok a segítségéért!
Már kitaláltam, hogy mit fogok készíteni. Azt gondolom, hogy a tavalyi sikert nem tudom felülmúlni, de
ez egyáltalán nem zavar. Remélem,
hogy megint tudok mutatni valamit,
amitől az emberek vidámabbak lehetnek – mondja végezetül Kék-Vizi Bernadett.
Az ecseriek biztosan kíváncsian
várják, idén mivel fog előrukkolni.
Bízunk benne, hogy az idén nyertes
tök és készítője is sokáig lesz téma
a helyi boltokban, a patikában vagy
akár a kocsmákban.
J. E.
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Programok

Sikeres sportnap!
Hosszabb ideje terveztük már és idén megcsináltuk! Összefogott az Ecser Sport Egyesület és
a Művelődési Ház, és megrendeztük az I. Ecseri
Sportnapot az Ady Endre utcai sportpályán.
A szeptember első hétvégéjére tervezett
programot végül a hónap utolsó szombatján, az
Itthon vagy – szeretlek Magyarország programjához kapcsolódva bonyolítottuk le. Az időjárás
igen kegyes volt hozzánk: míg az eredetileg tervezett időpontban szakadt az eső, szeptember
28-án kissé hűvös, de napsütéses napra ébredtünk.
Már 9 órától gyülekeztek a mozogni vágyók
a sportpályán, és a program kezdetére ki is osztottuk az első 50 regisztrálónak ígért feliratos
pólót.
Szilágyi Edina rövid, de hatásos bemelegítést tartott a jelenlévőknek, hogy elejét vegyük
a húzódásoknak és egyéb sportbaleseteknek.

Ezt követően szinte
minden résztvevő elkocogott a Horgásztóhoz,
ahonnan rövid pihenő után siettek vissza, mert
kezdődött a biciklis felvonulás. Rendőri felvezetéssel, biztosítással, a Sportnap „egyenruhájában” vonult végig a népes csapat Ecser főbb
utcáin, hogy a Sportpályára visszatérve belevesse magát a különféle programokba.
Volt itt kosárlabda, röplabda, a gyerekek focimeccset vívtak. Az Ecseri Kulturális és Sport
Egyesület jóvoltából kipróbálhatták magukat a
résztvevők a darts-ban is.
Délután 1 órától mini pilates, aerobic, jóga
órákon vehettek részt a jelenlévők, akik ki is
használták a lehetőséget és belekóstoltak a különböző mozgásformákba.
Délután 3 órakor kezdődtek a „családi”
vetélkedő feladatai. 6 csapat mérte össze
erejét, tudását, fürgeségét. Egy csapatban
2 felnőtt és 2 gyermek résztvevőnek kellett
lennie, ezért volt olyan család is, aki „köl-
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csönkért” vagy egy gyermeket, vagy egy
felnőttet.
A játékos, de erőt próbáló feladatok után
került sor a nap eredeményhirdetésére: átadásra került a Legsportosabb részvevő, a
Legsportosabb család, a Családi vetélkedő
győztese díja. A gyerekek 1-1 sportszeletet
kaptak a részvételükért.
A gyerekeket egy-egy program között az
ÖKO játszóház és az Ecser Vára ugrálóvára
szórakoztatta.
Köszönjük a Sportnap megrendezéséhez
nyújtott segítségét: a maglódi rendőrörsön
szolgálatot teljesítő rendőröknek, az Ecseri Polgárőr Egyesületnek, a Rákosmezeje
MGTSZ Horgászegyesületének, az Ecseri Kulturális és Sportegyesületnek, Kókai
Nikoletta testneveléstanárnak, Kirnbauer
Andreának, a bemutatók vezetőinek: Horváth Istvánnénak, Surányi Nellinek, Szilágyi
Edinának, Szilágyi Alexandrának, a Laky
Ilonka Általános Iskolának és EKO Kft-nek.

Rábai Miklós Művelődési Ház
Meghívó

Ecser Nagyközség Önkormányzata sok szeretettel meghívja Önt
és kedves családját
2013. október 22-én, kedden 18 órára a Rábai Miklós Művelődési
és Közösségi Házba az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett ünnepi műsorra.
Közreműködnek a Laky Ilonka Általános Iskola tanulói.
Halloween party
2013. október 26-án, szombaton 21 órától
Dj. Abonyi Attila
A korábbi évekhez hasonlóan idén is megrendezésre kerül a jelmezes Halloween party, amire mindenkit sok szeretettel várunk.
Belépőjegy ELŐVÉTELBEN október 18-ig 800 Ft-os áron, a
rendezvény napján a helyszínen 1.200 Ft-os áron vásárolható a
művelődési házban.
A rendezvény csak megfelelő létszám esetén kerül megrendezésre!
2013. november 9-én, szombaton 16 órától
Márton napi kézműves foglalkozás
Búcsúzzunk együtt a szüreti időszaktól egy vidám Márton napi
szombat délutánon.
Kézműves foglalkozás, forró ital és libazsíros kenyér várja a család apraját – nagyját.
A belépés díjtalan!

Kriszti Kutyakozmetika.

Sok szeretettel várom a
szépülni vágyó kedvenceket Ecseren, a Kálvária utcában.
Szakszerű ápolás, minőségi termékekkel, reális áron. Hívjon
bizalommal! Bejelentkezés: 06-70-521-8810.

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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Bajnok akar lenni az Ecser SE focicsapata
Az idei szezonban öt meccsből ötöt megnyertek az ecseri
focisták. A Galgagyörk csapata
pedig ki sem állt, talán megijedtek a nagyszerű eredményektől.
Mindegy, a három pont megvan.
Földváry Attilát, a csapat edzőjét, egyben hátvédjét kerestem
fel, hogy megtudakoljam mi is a
helyzet az ecseri focival. Az ajtón belépve a bájos háziasszony
és süteményillat fogadott. A szobából időnként kisandított egy
helyes, 8 éves forma kisfiú, bár
rutinosan úgy tett, mintha észre se venné, hogy ott vagyok. A
konyhában felszeletelték a másnapi, születésnapi ünneplésre
szánt kakaóst… Jólesően meghitt
volt minden.
– Mennyi munka, szakmai tudás
és lelkesedés kell ekkora teljesítményhez?
– Valóban nagyon sok munka
van ebben az eredményben. Július 16-án indult a szezon, heti 4
foglalkozással és edzőmérkőzésekkel. A nyári 40 fokos hőségben is mindannyian ott voltunk
az edzéseken. A bajnokság augusztus 25-én kezdődött, ez heti 3
edzést és hétvégenként 1 bajnoki
mérkőzést jelent. Valódi amatőrként, mindezt munka után. Szinte
az összes szabadidőnket erre fordítjuk.
Az első és egyben a legfontosabb meccset Zsámbok ellen
játszottuk, ahol 2:0-ra győztünk.
Ez megadta az alaphangot a többi
mérkőzéshez. Eddig összességében 13 gólt rúgtunk és csak 3 gólt
kaptunk. Ezt a pozíciót nem lesz
könnyű megtartani.
Nagyon együtt van a lelkes,
szinte baráti társaság, ahol az átlagéletkor 22-23 év.
Brunner Ádám, Budavári Bence, Gubcsó Patrik, Halász János,
Kukurta László, Lengyel István,
Zsebe Tamás, jómagam, valamint
Ambrus Bálint, Gubcsó Dávid
és Félix Attila. Utóbbi három fiú
egészen kiemelkedő teljesítményt
nyújt.
A keret tagja még Borek Dávid, Földi Norbert, Kanyik Ákos,

Földváry Attila

Pápai Krisztián, Paluska Mihály,
Szilágyi Csaba, Zagyi Mihály és
Zsebe Tamás is. Ők szintén részt
vesznek a felkészülésben és esetenként szóhoz jutnak a mérkőzéseken.
Célunk, hogy megnyerjük a
bajnokságot, nem érjük be a második hellyel.
Még édesapám, Földváry Béla
edzősködése idején nyert utoljára
bajnokságot Ecser. Szeretnénk ezt
idén megismételni.
– Feljebb tudtok-e lépni, amenynyiben sikerül ezt a célt megvalósítani?
– Ez egy megoldhatatlannak
látszó feladat, mert az MLSZ által
meghatározott szabályok szerint
csak akkor léphetünk át magasabb osztályba, ha ki tudunk állítani öt utánpótlás csapatot. Vagyis
legalább 5x11 gyerek kéne ahhoz,
hogy ezt a feltételt teljesíteni tudjuk. Az érvényes rendszer – miután nincsen arányosításra lehetőség – egy háromezernél alig több
lélekszámmal bíró települést komoly hátrányba hoz, mondjuk egy
tizenhatezres Gyömrőhöz képest.
Ráadásul nálunk kevés gyerek
focizik. Pedig jó lenne, ha a szülők tudatosan a sport felé terelgetnék a kicsiket. A sport munkára,
fegyelemre és összetartásra nevel.
Amíg ezzel foglalkoznak, addig
sem gubbasztanak a lakásban a
számítógép monitorját bámulva.
Ha csak ezt nézem, már megérné
lejönni a pályára. Természetesen
az én fiam is focizik.
– Kik biztatnak, segítenek benneteket?
– Van egy szurkolói „kemény
mag”, akik a vidéki meccseinkre
is lejárnak. Harsányi Csabi, Pálfi
Matyi és Szatmári Laci. Ők mindig hozzák a megfelelő hangulatot. Munkánkat segíti a sportegyesület elnöke, Szilágyi József és a
helyi önkormányzat. Támogatónk is akadt az Útdekor Kft. és
a REMÜVKA Kft. személyében.
Csapatom nevében ezúton is köszönöm nekik a minden körülmények közötti buzdítást és segítséget.
J. E.
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Rózsafüzér ima Vácon

Hagyományosan Szűz Mária szent neve
utáni vasárnap tartják minden évben a váci
Hétkápolnai búcsút, melyre katolikus zarándokok tömegei érkeznek közelről és távolról. Évszázadok óta kedvelt búcsújáróhely az árnyas fák alatt elterülő kegyhely.
Dr. Varga Lajos váci segédpüspök kezdeményezésére az idén új elemmel bővült
az ünnep. A vasárnapi nagymise előtt a
váci egyházmegyében élő nemzetiségeket közös nemzetiségi rózsafüzér imára
hívta a püspök atya, melyet Stanco Attila
hétkápolnai káplán vezetett. A rózsafüzér
tizedei különböző nyelveken hangzottak:
első tizede latinul, a második tizede szlovákul, majd németül, lováriul, végül ma-

gyar nyelven imádkoztak az egybegyűltek.
Az ezt követő ünnepi nagymisét dr. Beer
Miklós megyéspüspök celebrálta.
A szentmisét követően dr. Varga Lajos
segédpüspök kötetlen beszélgetés során
köszöntötte a pestvidéki szlovák híveket,
külön megköszönve nekik a szép imádságokat és énekeket, melyekkel emelték az
ünnep színvonalát. Az ecseri csoportot régi
ismerősként üdvözölte Lajos püspök atya.
Az ünnepi mise után még egy kis búcsúfia vásárlására is volt lehetőség a templom
körüli ligetben.
A zarándokok felemelő lelki élményekkel gazdagodva térhettek haza a Szűzanya
Hétkápolnai kegyhelyéről.
A. Cs. A

Közbiztonsági fórum Maglódon

A Cserfa következő, 2013. 11. száma
november 15-én jelenik meg. Nyomdába adás: november 12. Lapzárta:
november 05.

Közbiztonsági fórumot tartott szeptember
25-én a Maglódi Rendőrőrs. A rendezvényen Ecsert Nagy Zoltán, az Ecseri Polgárőr Egyesület elnöke, Horváth Zsolt,
a Polgárőr Egyesület elnökhelyettese és
Barta Zoltán jegyző képviselte. Körmöndi
Bernadett hadnagy, a Maglódi Rendőrőrs
parancsnoka elmondta, hogy kedvezőbbnek tartja a közbiztonság állapotát, mint a
tavalyi évben. 2012-ben Ecseren 103 bűncselekmény történt, míg 2013-ban szeptember végéig 68. Bár még előttünk áll az
évből három hónap, amely bűnüldözési
szempontból nem könnyű, bizakodásra
van okunk.
Ecseren a 2013. évben elkövetett bűncselekmények megoszlása a következő: Személy elleni: 8 db, Közlekedési: 0, Nemi
erkölcs elleni: 1, Államigazgatási: 1, Közrend elleni: 5, Gazdasági: 0, Vagyon elleni: 53; Összesen: 68.
A vagyon elleni bűncselekmények közül
hat volt lakásbetörés, 2 gépkocsi feltörés,

1 gépkocsilopás.
A fórumon a meghívott önkormányzati
vezetők, intézmények, civil szervezetek,
egyházak képviselői javaslatokat tettek
az általuk problémásnak tartott helyszínek fokozott ellenőrzésére. Több ügyben
kérték, hogy a rendőrség szignalizáció
formájában forduljon a közútkezelőhöz.
Maglódon is kevesebb bűncselekményt
követtek el az idén, mint az előző évben.
296 helyett csak 217 történt. A fő problémát ott a bevásárlóközpont okozza. A
rendőrség kéri az ott vásárlókat, hogy
gépkocsijukat annyi időre sem hagyják
nyitva, míg a bevásárlókocsit visszatolják
a helyére!
A Maglódi Rendőrőrs a jövőben is rendszeresen tart majd közbiztonsági fórumokat, hogy megismerje a közösségek
véleményét. Szintén tervezik folytatni
bűnmegelőzési felvilágosítási programjukat.
B. Z.
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Sándor István élete, boldoggá avatása
2013. október 19-én 11.30 órakor lesz Sándor István a boldoggá avatása Budapesten.
Ki volt ő? Miért példakép? Szolnokon
született 1914-ben. Édesapja MÁV segédmunkás volt. 1931-ben fémipari szakmát
szerzett. Esztergályosként helyezkedett el.
1936-ban belépett a Szalézi rendbe, mint
laikus testvér. (Alapítójuk Boszkó
Szent János. Az ifjúság nevelésével
foglalkoznak. Főleg a szakmát tanulókkal.) 1940-49-ig nyomdászként
dolgozott, a Szaléziak nyomdájában,
Rákospalotán. Közben 1941 és 1945
között, kisebb megszakításokkal a
hadseregben, mint híradós szolgált.
1946-tól munkásfiatalokkal foglalkozott 1950 tavaszáig.
Szoros kapcsolatot tartott fenn az
Ávósokhoz katonai szolgálatra behívott munkásfiatalokkal. Ajtaja minden fiatalnak késő éjszakáig nyitva
volt.
1950 tavaszán betiltották a Szalézi
szerzetesrendet is. Ő továbbra is tartotta a kapcsolatot a fiatalokkal. Hittanórákat tartott.
1951 tavaszán a hatóság tudomására jutott „illegális tevékenysége”.
Hamis papírokkal külföldre menekülhetett volna. De Ő maradt. Hogy
a letartóztatást elkerülje, Kiss István
néven a Persil gyár dolgozója lett.
1952 júliusában letartóztatták,
több társával együtt. Az utolsó koncepciós perek egyikében, koholt vádak
alapján elítélték. Kötél általi halálra ítélték, 1953. június 21- én kivégezték.
A börtönben sokszor brutálisan összeverték, de ő mindvégig a krisztusi élet
hűséges tanúja maradt. Sokakat vigasztalt.
Mindeni azt hitte, hogy pap. Egyszerű laikus testvér volt.
Elfogatása előtt a tartományfőnök előkészítette a szökését. Úgy érezte, nem
menekülhet, amikor tanítványai veszélyben vannak. Ezért visszaadta a hamis okmányokat és a pénzt. Maradt. Ahol hamis
papírokkal lakott, a házmester felesége
felbontotta a leveleket, és az állami hatóságnál feljelentette.
Milyen ember volt?
A fegyelmezéssel soha nem volt problé-

mája, nem kellett kiabálnia. Fegyelmezett
és csendes, imádságos élete volt ennek a
nyitja. Nem volt szószátyár. Tudott másokat meghallgatni.
Példakép lehet a mai nevelőknek és fiataloknak.
Minden valószínűség szerint a Rákoske-

resztúri Köztemető 301-es parcellájában,
jeltelen sírban hantolták el.
Közeledik november elseje. Hogy, s
mint gondolkodjunk a feltámadásról. Mi
keresztények nem csak a lélek hallhatatlanságát valljuk, hanem a test feltámadását is. „Hogyan támadnak föl a halottak?
Milyen testtel jönnek majd elő? (1Kor.
15,35.) Pál apostol
egy példával válaszol: „Amit elvetsz,
nem kel életre, hacsak (előbb) meg
nem hal. Ilyen a holtak feltámadása is:
romlásra vetik el –
romlatlannak támad
föl. Érzéki testet

Mosógép, hűtőgép javítása. Ecseren ingyenes kiszállás. Minden
típusú háztartási gép javítása. (porszívó, mikro, mosogatógép, kávéfőző, villanybojler tisztítás, javítás.) Fodor Károly: 06-20-9351207, 06-20-402-5558

vetnek el – szellemi test támad föl” (1Kor.
15, 36. 42 – 44)
Testünk tehát olyan, mint egy mag,
mely a halál révén tökéletes testté alakul
majd át. Teljesen új test lesz, de mindig a
miénk, sőt még jobban egyesül a lelkünkkel, mint a földi testünk.
A test feltámadásának tana azonban nem a végső dolgok egyfajta fizikai magyarázata. Emlékezzünk rá,
hogy ”Szem nem látta, fül nem hallotta, emberi szív föl nem fogta, amit
Isten azoknak készített, akik szeretik
Őt.” (1Kor 2,9.) Reményünk nem
abban áll, hogy elképzeljük a jövő
dolgait, hanem Istenbe vetett bizalomból fakad. Isten a maga tejességében akarja üdvözíteni az embert.
Az Atya Krisztus feltámadásában
nyilatkoztatta ki ezt az akaratát.
Ezért Jézus maga mondja: „Én vagyok a feltámadás és az élet.” (Jn.
11, 214-25.)
A katekizmus tanítása: „a halálban
a lélek elválik a testtől, de a föltámadásban Isten visszaadja a romolhatatlan életet átalakult testünknek.
Újra egyesítve a lelkünkkel.
Mikor következik be mindez? A
hagyomány a holtak föltámadását
az utolsó naphoz, vagyis Krisztus
Parúziájához (második eljöveteléhez) kapcsolja.
Hogy hogyan lesz? Élünk és meghalunk, és majd meglátjuk…
***
Ne feledjük, október a rózsafüzér hónapja. „Mária által Jézushoz”. Őt nem
imádjuk, Égi Édesanyánk közbenjárását
kérjük. Segítsen Krisztushoz vezető utunkon, hogy elérjük végső célunkat, az üdvösséget.

Magyarország szeretlek! Közösségi nap. A bringaemelés elmaradhatatlan (Cikk 8. oldal)

Magyarország szeretlek! Közösségi nap. Tűzgyújtás, jó hangulatban!

Népszerű volt a sportnap ekojáték-parkja.
Felvételünkön: asztali curlingezés
műanyagkupakokkal

A Rábai Miklós Művelődési Ház szervezte mesemondó verseny egyik
legjobbja, Nagy Flóra átveszi a neki járó díjat. (Cikk. 3. oldal)

