Ecser Nagyközségi Önkormányzat lapja

XIX. évfolyam 11. szám. 2013. november 15.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 57. évfordulójáról a Rábai
Miklós Művelődési Házban emlékeztek meg Ecseren. Ünnepi beszédet Gál Zsolt polgármester mondott, majd a Laky Ilonka Általános
Iskola diákjai adtak szép emlékműsort. Felvételünk az iskolások előadásának egyik jelenetét mutatja.
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Közügyek

Cserfa

Képviselő-testületi ülés – október 16.

Az októberi képviselő-testületi ülésen köszöntötték az idén végzett ecseri első diplomásokat. A virágcsokrok és az ajándék átadása
után kértük meg az ünnepelteket és a falu vezetőit, hogy a képviselő-testület tagjai előtt álljanak össze egy fénykép erejéig. Felvételünkön: Juhász-Dinya Enikő, Barta Zoltán jegyző, Sándor Cintia, Pintér Gergő, Varga Petra és a polgármester, Gál Zsolt az ünnepi köszöntések utáni pillanatokban. A Cserfa következő számaiban közelebbről is megismerkedhetünk fiatal diplomásainkkal.
Előbb rendkívüli, majd két nappal később, október 16-án rendes képviselő-testületi ülést tartottak Ecseren.
A rendkívüli ülésre azért volt szükség,
hogy az önkormányzat időben pályázhasson a szociális célú tűzifavásárláshoz
kiegészítő támogatásért. A grémium el-

Ülésezik a képviselő-testület

lenszavazat és tartózkodás nélkül megszavazta, hogy az önkormányzat nyújtsa
be a pályázatot, egyben a költségvetésből
biztosítsa az 58 köbméter tűzifához szükséges, köbméterenként kétezer forintos
önrészt, összesen 147 ezer forintot.
A képviselő-testület ellenszavazat és

tartózkodás nélkül hozzájárulását adta,
hogy a Tájház udvarán bográcsozó, grillező, szalonnasütő helyet alakítsanak ki.
A kérést Hosszú János képviselő jelezte az Ecseri Szlovák Önkormányzatnak.
Hasonló kéréssel fordult Aszódi Csaba
Andráshoz, az Ecseri Szlovák Önkormányzat elnökéhez Hegyi Gábor, az
Ecserért Egyesület egyik képviselője is. A
két kérés azonos célra irányul, derült ki a
testületi ülésen. A grémium kérte, hogy
a megvalósítás előtt a létesítmény tervét
mutassák be az önkormányzatnak, hogy
a leendő fejlesztés illeszkedjen a Tájház
környezetébe.
A képviselő-testület hét igen szavazattal elfogadta az önkormányzat 2014-es
költségvetésének koncepcióját. Ugyancsak ellenszavazat nélkül döntöttek a képviselők a jövő évi belső ellenőrzési terv
elfogadásáról. Ennek keretében a képviselő-testület az önkormányzati dolgozók
személyi anyagának vizsgálatát rendelte
el.
A képviselő-testület úgy döntött, hogy
a Hungarocontoll Zrt. pályázatán elnyert
2,2 millió forintot a Széchenyi utcai sétány elkészítésére fordítja. A munkálatok
elvégzésével az EKO Kft-t bízza meg.

Cserfa

Figyelő
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Elkészült a sétány a Széchenyi utcában
A nehéz gazdasági helyzet ellenére az elmúlt hónapban is sok minden történt Ecseren. Ezek közül néhányat szeretnék megemlíteni. Elkészült a HungaroControll Zrt.
támogatásából finanszírozott sétány a Széchenyi utcában, a munkálatokat az EKO
Kft. egy ecseri vállalkozó bevonásával
végezte. A parkosítás után a faluközpontot

érintő beruházás befejeződik. Az útépítésből megspórolt pénzből szeretném a rossz
minőségű járdát is felújítani a pékséghez
vezető szakaszon, amennyiben a képviselő-testület támogatja ezt.
Ismét sikerült lakossági közreműködéssel fákat ültetnünk, az Ecserért Községfejlesztő és Szépítő Egyesület vezetője Csá-

Szalai Lajosnénak jólesik megpihenni a fűzfa alatt, az új sétány szép padján

Lakossági
fórum
Szeretettel meghívom Önöket a Rábai
Miklós Művelődési házba november 25én hétfőn 18 órakor kezdődő lakossági
fórumra.
A fórum azért vált szükségessé, mert szeretnék választ adni az Önkormányzati Konyha körül kialakult helyzetre, illetve Ecsert
érintő egyéb kérdések tisztázásával szeretném megelőzni, hogy továbbra is hamis vádak és hamis feltételezések lássanak napvilágot.
Gál Zsolt
polgármester

Meghívó
Szeretettel meghívjuk Önt 2013. november 29-én 16 órakor tartandó ünnepélyes
út és sétányátadó ünnepségünkre! A rendezvény helyszíne: a Széchenyi utcában
kialakított parkoló.
Ecser Nagyközség Önkormányzata

szár Zoltán és az
EKO Kft. dolgozói segítségével
a Kálvária lakódombon (a Szent
Antal utcában)
elkészített játszótéren, a Belső
Kálvária területén (a Deák Ferenc utcában) és az iskolában. Köszönöm
mindazok munkáját, akik segítettek az
ültetésben. A Kálvária lakódomb utcáinak csapadékvíz elvezetésével és az utak
állapotával kapcsolatban tartott lakossági
fórumon megbeszéltek alapján az érintett
lakosok egy kérdőív kitöltésével segítik
munkánkat. Itt az árkok nyomvonala kijelölésre került, az árkok elkészítését vállaljuk a lakossági észrevételek alapján.
Elkészült a 2. számú óvoda udvarán
lévő járda felújítása.
Folytatódik az Arany János utcai folyóka építése, amely a csapadékvíz elvezetésén kívül az út minőségi romlását is lassítja azáltal, hogy a hömpölygő víz nem
tudja alámosni az utat.
Gál Zsolt
polgármester

Vigyázzunk magunkra, értékeinkre!
A karácsonyt megelőző időszakban megemelkednek a vagyon elleni bűncselekmények. Fontos, hogy magunk is mindent
megtegyünk értékeink védelme érdekében.
Kérem, hogy mindenki kiemelt figyelmet fordítson lakása bejárati ajtajának
bezárására! Ahol műanyag bejárati ajtó
került beépítésre, ott belülről a zárban
ne hagyjon kulcsot! Értékeit ne a bejárati ajtó közelében helyezze el! Ne tegyen
elérhető helyre ékszert, készpénzt, táskát!
Kertes házban az udvaron értéket ne tároljon őrizetlenül, melléképületeinek ajtaját
zárja be! Gépkocsiban értéket ne hagyjon!
Fordítson időt arra, hogy a gépjárműből
értékeit kivegye!
Ismételten megjelentek a község területén a faárusok!! Ellenőrizetlen helyről
származó fát ne vásároljanak! Ne tévessze
meg Önöket az olcsóbb ár! Sokszor a kiszállított mennyiség kevesebb, mint amit

kifizettek.
Jellemző, hogy az idősebb korosztályt
megpróbálják becsapni azzal, hogy az
Önkormányzattól, szolgáltatóktól érkeztek, pénzt hoztak, de arra kérik, váltsák
fel az összeget. Ne engedjék be az idegen személyeket a lakásba! Ne váltsanak pénzt! Győződjenek meg róla, hogy
valóban azok, akiknek kiadják magukat!
A szolgáltatók munkatársaik útján pénzt
nem küldenek, ezek csak postai úton érkeznek.
Amennyiben idegen személyeket, járművet, vagy szokatlan dolgot tapasztalnak, bűncselekmény sértettjévé válnak,
azonnal értesítsék a Maglódi Rendőrőrsöt
a 06-29-410-367 vagy a 06-29-325-107
telefonszámokon, vagy tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 112 központi
segélyhívó telefonszámon.
Gál Zsolt
polgármester
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Az Év Polgárőre kitüntetés Hosszú Mihálynak
Az Országos Polgárőr Szövetség – az
1956-os forradalom és szabadságharc 57.
évfordulója tiszteletére a Stefánia Palotában megtartott díszünnepségén – Hosszú
Mihály átvette az „Év Polgárőre” kitüntetést. Az ünnepi esemény apropóján beszélgetünk az eddig megtett útról és annak állomásairól.
– Mikor érezte úgy, hogy a polgárőrök
között van a helye?
– Az Ecseri Polgárőr Egyesület 1995
óta működik. Tizenöt évvel ezelőtt Koczkás László beszélt rá, hogy lépjek be
közéjük. Mindjárt vittem magammal a
fiamat is. Három évig titkára, majd 2001ben az egyesület elnöke lettem.
– Mik voltak a megoldandó feladatok,
mit csinál egy polgárőr?
– Járőrözés, rendezvények biztosítása. Jártuk a település és a környék utcáit
rendszámfelismerővel. Több esetben sikerült elkövetőket előállítani, színesfém
tolvajokat lefülelni. Ha gyanús mozgásokat észleltek az emberek, sokszor először
engem hívtak.
– Melyek azok a rendezvények, amiket
a polgárőrök biztosítottak?
– A Majális, Búcsú, Gyermeknap, Szüreti felvonulás és a számomra nagyon
kedves Mikulás-nap. Ez régebben úgy
zajlott, hogy egy lovas kocsival bejártak
néhány utcát a faluban, és a kocsiról szaloncukrot szórtak a gyerekeknek. De gondoltunk egyet, és a fiammal „Kis Misivel”
megcsináltuk a szánkót. A lakosság összeadta az ajándékokra valót, a sok önkéntes
pedig segített csomagolni. Azóta Mikuláskor a falu minden utcájába elvisszük a
gyerekeknek a körülbelül 450 csomagot.

– Úgy tudom, máshol is jótékonykodtak.
– Igen, például eljutottunk Felsőzsolcára az árvízkárosultakhoz élelemmel
és ruhaneművel. Sztancsik Csaba hat
tonnás kocsiját pakoltuk tele. A „vörösiszap-katasztrófa” sújtotta Devecserre és

Hosszú Mihály a kitüntetéssel
Kolontárra is elmentünk, ahol az Ecseriek adományaként két tonna élelmiszert
és ruhaneműt vittünk a rászorulóknak. A
Vöröskereszt felkérésére december 5-én
megleptük az ott élő gyerekeket és 500
mikulás csomagot osztottunk szét közöttük. Jó érzés volt egy kis örömöt hozni a
nehéz helyzetben lévő embereknek, gyerekeknek. Ezekért a pillanatokért érdemes
ezt az egészet csinálni.
– Miben tudnák a helyi emberek támo-

gatni a polgárőrök munkáját?
– A lakosság anyagilag és erkölcsileg
egyaránt hathatós támogatást nyújthat
a polgárőrségnek. A felajánlott 1%-ból
például befolyt több mint 400 ezer forint,
amelyet elsősorban különböző felszerélesi
eszközök és üzemanyag vásárlására fordítottunk. Az erkölcsi elismerés is nagyon
jól esik. Visszaigazolása annak, hogy valamit jól csinálunk. Jelenleg több, mint
hatvan egyesület tartozik az agglomerációhoz. Hogy ennyi polgárőr egyesület
közül én kaptam az Év Polgárőre kitüntetést, a lakosságnak is köszönhetem. Az
ő támogatásukkal érdemelhettem ki ezt az
elismerést.
A beszélgetés végén előkerült egy
mappa, tele különböző kitüntetésekkel,
oklevelekkel. Ezek közül a legfontosabbak: a Budapesti Polgárőr Szövetségtől
2005-ben kapott „Arany Szolgálati Jelvény és Oklevél, 2012-ben ugyancsak a
BPSZ által odaítélt „Tiszteletbeli Tag”
cím, és idén a „15 Éves Polgárőri Szolgálat” elismeréseként kapott oklevél.
A mostani kitüntetés méltó megkoronázása eddigi pályafutásának.
Mint arról a Cserfában beszámoltunk,
Hosszú Mihály 2013 szeptemberétől leköszönt elnöki tisztéről és kilépett az
Ecseri Polgárőr Egyesületből. Átadta a
stafétabotot a fiatalabb generációnak.
Mint mondta: „Nagyon szép volt a munka, de már elfáradtam egy kicsit, hagyom
dolgozni az új nemzedéket. A Polgárőrség az életem egy része volt, melyet az
ecseriekért és a polgárőrségért szívesen
csináltam!”
J. E.

Az ágazat legfelsőbb vezetői nyújtották át a kitüntetést Hosszú Mihálynak. Felvételünkön: Kardos Pál, a Budapesti és
Agglomerációs Polgárőr Szervezetek Szövetségének elnöke, Gál Zsolt, Ecser polgármestere, Papp Károly, országos rendőrfőkapitány, dr. Túrós András, az Országos Polgárőr Szövetség elnöke, Hosszú Mihály kitüntetett és – a kép szélén – dr.
Kontrát Károly belügyminisztériumi államtitkár

Közbiztonság
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Az elmúlt hónap eseményei
Az Ecseri Polgárőr Egyesület csapatépítő összejövetelt szervezett október 20-án a családtagokkal együtt.
Az összekovácsolódásé volt a főszerep, hisz egy-egy
nehéz helyzetben csak igazán erős, összetartó csapat
képes jól megállni a helyét. Egyesületünk tagjai nem
kisebb célt tűztek ki, mint hogy az ecseri lakosok
biztonságban élhessenek lakókörnyezetükben. Ha
egy kollektíva tagjai nem törődnek egymással, akkor hamarosan csökken az egymás iránti bizalom. A
csapatépítő program lényege az egyének „csapatjátékossá való átképzése”. Legtágabb értelemben pedig
csapatépítésnek nevezünk minden közösen eltöltött
időt. Ennek a gondolatnak a szellemében töltöttük el
ezt a vasárnap délutánt. A találkozó jó hangulatban
telt, kötetlen beszélgetés, szalonnasütés keretében.
A gyerekek nagyon élvezték a tűzgyújtást, majd
később a tűz oltását is, a szülők ellen vívott foci és
tollasmérkőzéseket. Köszönetünket fejezzük ki, hogy
összejövetelünket a Tájház udvarán tarthattuk meg.
Továbbá köszönjük az EKO Kft-nek, hogy előkészítették a szalonnasütés helyét, és biztosították a szükséges famennyiséget. Dohonyi Csabának köszönjük,
hogy szalonnával járult hozzá rendezvényünkhöz.
A szokásos őszi papírgyűjtés időpontja szeptember 30. és október 1. volt. Polgárőreink segítették az

iskolásokat a biztonságos átkelésben a Rákóczi utca
66. szám alatti papírgyűjtő helynél. Október 18-án a
Laky Ilonka Általános Iskolában megrendezett szüreti bál alatt is jelen voltunk.
Október 2-án 4 polgárőrünk vett részt rendőrségi
felkérésre körözött személy elfogásában.
Bombariadó is volt a szolnoki vasútvonalon október hónapban. Egyesületünk két tagja vett részt az
állomás biztosításában. Továbbá az ecseri vágányszakasz átvizsgálásában nyújtottunk segítséget a
rendőrségnek.
Lakossági bejelentésre érkeztünk a Széchenyi utcába, ahol egy ott lakót kértünk meg az általa „hazavitt”, sétányhoz szánt építőanyag visszaszolgáltatására!
Október 22-én egyesületünk 4 tagja a Budapesti
Rendőr Főkapitányság Közlekedésrendészeti Főosztálya felkérésére részt vett az október 23-i ünnepségeket megelőző kiürítési feladatok elvégzésében. A
feladat célja, hogy az érintett területek az ott parkoló autóktól felszabadításra kerüljenek. A területen
megállási tilalmat rendeltek el, amelyet táblákkal és
szalagokkal jelöltek. Csapatunk az Andrássy úton az
Oktogon és a Hősök tere közötti szakaszon végezte a feladatot 20:00-02:00 óra között. Közben 1fő a
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Maglódi Rendőrőrs felkérésére Maglódon és Ecseren
nyújtott segítséget rendőrségi akcióban.
Továbbra is szeretettel várunk olyan jelentkezőket
(nőket és férfiakat egyaránt) rendes tagjaink sorába,
aki elmúlt 18 éves, cselekvőképes, büntetlen előéletű
személy; aki nyilatkozatával önként vállalja a polgárőri szolgálat ellátását; hozzájárul személyi adatai
ellenőrzéséhez és számítógépes nyilvántartásba vételéhez; vállalja, hogy önkéntesen, ellenszolgáltatás
nélkül bűnmegelőzési tevékenységet fejt ki; magára
nézve kötelezőnek ismeri el az Országos Polgárőr
Szövetség által kiadott szolgálati és etikai szabályzatokat; elfogadja a Budapesti és Agglomerációs
Polgárőr Szervezetek Szövetsége és az Egyesület
Alapszabályát, valamint Szervezeti- és Működési
Szabályzatát; vállalja az éves tagdíj (1.800.- Ft/év)
befizetését; eredményesen szerepel a polgárőr alapismereti vizsgán.
Várjuk pártoló tagjaink közé azt a jelentkezőt, aki
büntetlen előéletű magánszemély vagy jogi személy,
aki (amely) anyagi hozzájárulásával vagy egyéb tevékenységével elősegíti az Egyesület célkitűzéseinek
megvalósítását. (Jelentkezőket a +36 30 749 45 26-os
számon várunk!)
Tegyünk együtt lakóhelyünk közbiztonságának
javításáért!
Legyél Te is Polgárőr!
E. P. E.

„Lehet szél vagy hófúvás,/ Hófelhő-átvonulás, /Amikor jön a Mikulás,/ Ragyognak a kicsi szemek, /
Vár a sok-sok kicsi gyerek,/ Ne törődj a hófúvással, /Hófelhő-átvonulással, /Gyere hozzánk, Mikulás!”
Hamarosan találkozhatunk a Mikulással és Krampuszával, akik szánon érkeznek és megajándékozzák a
gyerekeket. A szánhúzó rénszarvasokat ebben az évben is az Ecseri Polgárőr Egyesület autója helyettesíti.
Szeretettel hívunk és várunk mindenkit

2013. december 8-án, vasárnap,
egy kellemes, derűs, várakozással teli délutánra, ahonnan finomságokkal és élményekkel telve térhetnek
haza a gyermekek. A Mikulás szánja a következő útvonalon közlekedik: (a feltüntetett időpontok csak
tájékoztató jellegűek, eltérés lehetséges)

Indulás 13.00 órakor Ecser Nagyközség Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalától
A Mikulás útvonala: Hivatal - Zrínyi utca - Petőfi utca - Bezerédi utca - Bercsényi utca - Steinmetz
kapitány utca –Vasút utca - Petőfi utca - Zrínyi utca - Mátyás utca - Tulipán utca - Tölgyfa utca - Vörösmarty utca - Bajcsy Zsilinszky utca - Szent Imre utca - Kálvária utca – Kossuth Lajos utca - Hunyadi utca
- Rákóczi utca - Szent István utca (belső Kálvária) Szent Antal utca - Mikla Pál utca - Nádas Béla utca Meskó Rudolf utca - Arany János utca - Attila utca - Szegfű utca - Ady Endre utca - Jókai utca - Apponyi
utca - Andrássy utca - Gagarin utca - Rózsa utca.
Kérünk mindenkit, lehetőségei szerint anyagi hozzájárulásával segítsen megtölteni a Mikulás puttonyát. A támogatások az alábbi címeken adhatók le: Tranzit Vegyeskereskedés, Rákóczi utca, Varga Zoltán,
Ecser, Arany János u. Attila u. sarok, Söröző, Arany János utca, fodrászat, Kovácsné Vári Ildikó, Pátria
Takarékszövetkezet Ecseri Fiók, Széchenyi u. 29.
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Nevelés

Október az iskolában
Október sem telt el eseménytelenül a
Laky Ilonka Általános Iskolában. Elindult az elektronikus napló, megalakult
az Intézményi Tanács, megtartottuk a hagyományos szüreti bált a 8. osztály szervezésében, beindult az összes szakkör és
foglalkozás.
A Laky Ilonka Általános Iskola is nagy
hangsúlyt fektet a hagyományok ápolására, a régi kultúrkincs és őseink emlékének
megőrzésére. A Szlovák Önkormányzattal
kötött megállapodásunk értelmében iskolánk honismereti szakköre Mindenszentek
előtt rendbe tette Ecser első óvónőjének, a
szeretetház tanítónőjének és az ismeretlen
katonáknak a sírját. Beindult az az énekszakkör, amelynek tagjai számos aranyés ezüstminősítést szereztek már az ecseri
népdalokkal különböző versenyeken. A
néptánc oktatása is folyamatosan zajlik az
iskola falain belül.
Néhány éve még elképzelhetetlennek
tűnt volna, hogy gyermekünknek nincs
ellenőrzője, hogy egy gépen keresztül
értesülünk érdemjegyeiről, hiányzásai-

ról, a megírt és várható dolgozatokról.
Legalább ilyen szürreális volt ez nekünk,
pedagógusoknak is. Sokáig gondolkodtunk azon, hogy cseréljük-e le a jól bevált
papíralapú osztálynaplót és ellenőrzőt.
Aztán belevágtunk. Néhány nap alatt
bebizonyosodott, hogy hasznos, praktikus, könnyen kezelhető, és ami nagyon
fontos, hogy a szülők, gyerekek, tanárok
naprakész információt kaphatnak belőle.
Remélem, hogy ezzel a véleményemmel
nem állok egyedül, és az idő majd bizonyítja az e-napló pozitívumait.
Az új köznevelési törvény előírja, hogy
Intézményi Tanácsot kell alapítani abban
az iskolában, ahol nem működik iskolaszék. A tanácsba egyenlő számban delegál
tagot a működtető önkormányzat, a szülői
szervezet és a tantestület. Iskolánkban 2-2
taggal képviseltetik magukat a felsoroltak. Mi a dolga, mi a jogköre ennek a tanácsnak? Főképpen véleményezési joggal
bír minden olyan ügyben, amely összefügg az intézmény nevelési-oktatási feladataival. Ügyrend és munkaterv alapján
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működik, szabályos időközönként ülésezik, félévente beszámoltatja az iskola
igazgatóját, a beszámolót véleményezi, az
így kialakított véleményét pedig eljuttatja
az intézmény fenntartójához. Ez a tanács
létrehozhat alapítványt, segíti az intézmény munkáját anyagi források megszerzésével. A Laky Ilonka Általános Iskola
Intézményi Tanácsa 2013. október 15-én
alakult meg, tagjai: Preiner Tünde, Szigetvári Lászlóné, Szilágyi Szilvia, Lukics
Gábor, Deme Éva és Kunné Kántor Katalin. Ők ezen az alakuló ülésen maguk
közül meg is választották a tanács elnökét
Szigetvári Lászlóné személyében.
Október 18-án a vidámságé volt a főszerep az iskolában, ekkor került ugyanis megrendezésre a hagyományos szüreti
bál. Mint minden évben, az idén is a nyolcadik szervezte ezt az eseményt osztályfőnökük, Gálné Nagy Krisztina vezényletével. Kiváló munkát végeztek, hiszen
az alsósoknak tartott verseny gördülékeny
és nagyon jó hangulatú volt, a nyitótánc
pedig felejthetetlen élmény lesz még jó
ideig. Mindenki kedvére ehetett és ihatott
a büfében, táncolhatott a tornateremben.
Kiss Katalin, mb. igazgató

Szlovák pedagógusok látogatása falunkban
Aszódi Csaba Andrásnak, az Ecseri Szlovák Önkormányzat elnökének közreműködésével Szlovákiából 24 tagú pedagógus csapat érkezett a 2. számú Óvodába.
Nagyon örültünk a látogatásnak.
Minden csoport kis műsorral készült
a fogadásukra. A néptáncosaink műsorát
fergeteges tapssal kísérték. Szlovák nyelven énekeltek a nagycsoportosok és utána magyar táncot is bemutattak. Még a
ruhákat is megnézték, lefényképezték és
nagyon tetszett nekik minden: az óvoda,
a környezete, a gyerekek műsora. Kis
fogadás keretében szakmai kérdéseket
vitattunk meg. Érdekelte a küldöttséget
a szakmai munkánk. A napi tevékenységekben hogyan valósítjuk meg a terveinket. A két ország oktatását is összehasonlítottuk.
A hagyományőrzés szép példája az elmúlt időszak hároméves Comenius projektje, amit szintén Szlovákiával készítettünk. A tánctanítás, az énekek, a nyelv
mind a hagyományok őrzést szolgálja.
Máskor is szívesen látott vendégek
lesznek. A kapcsolatépítés mindkét nemzet érdekét szolgálja.
A 2.sz Óvoda Munkaközössége

A szlovák vendégek egy csoportja

Az óvodások műsora
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Országos kiállításon az Ecseri lakodalmas
Békéscsabán a Munkácsy Mihály Múzeumban tekinthető meg a „Jövőnk a múltunkban” című időszaki kiállítás elsősorban az idei Szent István emlékévhez
kapcsolódik, amelynek bemutatásával
a hazánk területén letelepedett nemzetiségek, ez esetben szlovákság megőrzött
hagyományai előtt szeretnénk tisztelegni.
Országunk benépesítésének és a különböző nemzetiségű népek együttélésének
gondolata már Szent István király Imre
herceghez írt intelmeiben is megjelenik,
mégpedig az alábbi formában: „ Nam
unius linguae unisque moris regnum,
imhecille et fragile est” – „… Mert az
egynyelvű és egyszokású ország gyenge
és esendő…” A mai Magyarország területére a XVII. század közepétől folyamatosan érkeztek szlovák telepesek. A gazdasági, társadalmi és világnézeti tényezők
következtében megindult migráció közel
200 esztendeig tartott. Nagy számban
telepedtek le szlovákok a hegyvidéken
(Zemplén, Bükk, Mátra, Cserhát, Pilis,
Vértes, Gerecse és Bakony) és a síkságon
(Duna-Tisza köze, Tiszántúl) egyaránt.
Ecser is helyet kapott természetesen a
kiállításon: Lakodalom Ecseren (Svadba
V Eceri) címmel
A kiadvány a következő ismertetőt közli: „Rábai Miklós a Magyar Tudományos
Akadémia munkatársaival az 1940-es
esztendők végén végzett gyűjtést Ecseren.
Az ecseri lakodalom koreográfiája a Magyar Állami Népi Együttes előadásában
vált világhírűvé. A komplex hagyományt

Az Ecseri lakodalmas jellegzetes figurái a kiállításon
napjainkban az Ecseri Zöld Koszorú Hagyományőrző Kör őrzi. A településen az
1930-as évekig a menyasszonyok sötét
színű ruhában mentek férjhez. Az 1940es évektől a viselet színe világosabb lett,
s ekkor a menyasszony a lakodalom alatt
többször átöltözött. A falu szokásai szerint a menyasszony ruháját a bérmaszülők
ajándékozták keresztlányuknak. Az ecseri
lakodalmas elengedhetetlen kelléke az
örömfa, melyet a menyasszony testvéreivel és barátnőivel készített el. A lako-

Mókus és barátai között
Az ovis kirándulásokat mindig nagy várakozás
és izgalom előzi meg az 1. számú Óvodában.
Így volt ez idei első kirándulásunkkal is, melyet az Állatok Világnapjához kapcsolódva, a
Budakeszi Vadasparkba szerveztünk.
Ráhangolódásként,
tevékenységeinkben
napokon keresztül az állatok kaptak főszerepet – képnézegetés, mesélés, dalolás, rajzolás,
mintázás formájában. Sőt a kirándulást megelőző napon minden kis óvodás behozta saját
kedvencét. A sokféle játékállat mellett igazi
különlegességnek számított T. Zsombi „Spagetti” névre hallgató gabonasiklója, melyről
Zsombor nagymamája mesélt, a gyerekek pedig megsimogatták, kezükben tartották a tekergő állatkát.
Elérkezett a kirándulás reggele. Mindenki
jókedvűen pattant buszra. Indulás!

Persze az utazás is sok érdekességet tartogatott, hiszen Budapest látnivalóiban gyönyörködhettünk. A Duna és hídjai, a hajók, a nagy
forgalom, az őszi színekben pompázó Gellérthegy ablakhoz tapasztotta a kíváncsi gyermekszemeket.
Megérkeztünk. Sorra látogattuk a kerítés
mellett sétálgató állatokat, megfigyeltük a
medve, vaddisznó, őz, mosómedve etetését, a
gyerekek bekukucskáltak a rókavár járatába,
és azóta is szívesen emlegetik a hatalmas bölényeket vagy a makkot szorongató mókust.
A napot a Vadaskert játszóterén zártuk, ahol
együtt hancúrozott kicsi és nagy, s még a kabátzsebek is megteltek a gyűjtögetett kincsekkel.
A szép nap után, élményekben gazdagon és
igen fáradtan tértünk haza.
Iván Anikó

dalmas menetben a vőfély az örömfával
végigtáncolta az utat. A híres lakodalmas
kalácsot két nappal a nagy eseményt megelőzően sütötték az asszonyok, súlya elérte a 30 kilót is.”
A kiállítás megtekinthető: 2013. október 17. – 2014. január 5. Hétfő kivételével naponta 10.00 – 18.00 óráig Munkácsy Mihály Múzeum 5600 Békéscsaba,
Széchenyi u. 9. Telefon/Fax: +36 66 328
040 E-mail: mmm@bmmi.hu Web: www.
munkacsy.hu

Tűzifa, játék,
élelmiszer
Karácsony közeledtével adománygyűjtést
szervezünk. Gyűjtünk tűzifát, tartós élelmiszert (pl.: konzerv, cukor, liszt, olaj,
rizs), játékot.
Az adományok leadhatók: Családsegítő
és Gyermekjóléti Szolgálat
2233 Ecser, Bajcsy-Zs. utca 3. A faadomány esetén vegyék fel családgondozónkkal a kapcsolatot a 06-29-335-158
vagy a 06-30-816-0842 telefonszámokon!
Kérjük, segítsen az ecseri rászoruló családoknak és gyerekeknek, hogy Karácsony
alkalmából ajándékkal lephessük meg
őket! Köszönettel:
Családsegítő Szolgálat
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Rábai Miklós Művelődési Ház
2013. november 30-án, szombaton 17 órától
Adventi kézműves családi délutánunkon
közös készülődésre hívjuk a kicsiket és nagyokat, ahol adventi koszorút
készítünk és mézeskalácsot sütünk.
A délutánon közreműködik Kovács László népzenész.
Koszorúalapot és 4 db gyertyát kérjük, mindenki hozzon magával!
A belépés díjtalan!

Ruhagyűjtés, ruhaosztás

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat ruhagyűjtést, -osztást szervez. Kinőtt, megunt felnőtt vagy gyermekruha alkalmas a gyűjtésre. Hozzák el! Akinek szüksége van rá, az ingyen elviheti. Helyszín: Rábai Miklós Művelődési Ház, Ecser
Bajcsy-Zs. u. 3.Ruhagyűjtés időpontja: 2013. december 12.;
13.; 16., 10-16 óráig. A ruhaosztás időpontja: 2013.12. 17. 9-13
óráig.
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

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

2013. december 7-én, szombaton 16.30 órától
Mikulás Ünnepség
16.30 Kézműves foglalkozás
18.00 NAGY SLÁGEREK KICSIKNEK – FÁBIÁN ÉVA zenés interaktív gyermekműsora
19.00 Találkozás a Mikulással, aki idén is tömött puttonnyal érkezik
A belépés díjtalan!
2013. december 14-én, szombaton 10 órától
Mindenki karácsonya
Az elmúlt évek hagyományait szem előtt tartva, de idén kicsit megújulva
a Művelődési Ház ismét megrendezi „Mindenki karácsonya” rendezvényét. A délelőtti órákban kezdetét veszi karácsonyi vásárunk, ahol beszerezhetőek lesznek az apróbb karácsonyi ajándékok, portékák. Az udvaron
sült gesztenye illata segít az ünnepre hangolódni, a forralt bor, tea pedig
segít a hideget elűzni. A nap folyamán kézműves foglalkozás várja azokat, akik szeretik maguk készíteni a karácsony kellékeit: karácsonyfadíszeket, kisebb ajándékokat.
10.00
Bemutatkoznak településünk gyermekcsoportjai
* I. számú Óvoda betlehemes műsora (Felkészítő tanárok: Iván Anikó,
Székely Ágnes, Zahorecz Renáta, Petneházi Tamásné)
* II. számú Óvoda néptánccsoportja (Felkészítő tanár: Sosovicza Jánosné)
* Szitakötők Táncstúdió és Táncegyüttes művészi torna csoportja (Holecz Anna Beáta vezetésével)
* E-Dance Hip-Hop Tánciskola (Szilágyi Edina vezetésével)
* Nazirah Hastánccsoport (Kozma Barbara vezetésével)
11.30
HOLLE ANYÓ - bábjáték a jóságról és a restségről a BATYU
SZÍNHÁZ előadásában
16.00
Bemutatkoznak településünk felnőtt illetve ifjúsági csoportjai
* Nazirah felnőtt hastánccsoport (Kozma Barbara vezetésével)
* E-Dance Hip-Hop Tánciskola (Szilágyi Edina vezetésével)
* Laky Ilonka Általános Iskola betlehemes műsora (Felkészítő tanár:
Blazsek Beáta)
* Ecser Nagyközség Nyugdíjas Klubja (Klubvezető: Sosovicza Jánosné)
* Zöld Koszorú Hagyományőrző Kör (Vezető: Lukics Gábor)
18.30
BALÁSSY BETTI ÉS VARGA FERI meghitt és jókedvű karácsonyi dalokkal szórakoztatja a közönséget.
A belépés díjtalan!
2013. december 14-én, szombaton 10 órától 18 óráig
KARÁCSONYI VÁSÁR A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN
Felhívás karácsonyi vásáron való részvételre
A Rábai Miklós Művelődési és Közösségi Ház a „Mindenki karácsonya”
rendezvénye keretében 2013. december 14 én, szombaton 10 órától 18
óráig karácsonyi vásárt szervez. Olyan vásározók jelentkezését várjuk,
akik a karácsonyi ünnepkörhöz illő színvonalas termékekkel szívesen
vennének részt a rendezvényen!
Jelentkezési határidő: 2013. december 10,
További részletekről érdeklődni a művelődési házban lehet!
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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Dunnahuzatból, lepedőből is készült népviselet
Ha október, akkor szüreti felvonulás. Ecser szerepeltünk itt a faluban, de mentünk más re – sikeresek voltak. Ennek köszönhetően
utcáit szinte minden évben felpezsdítik a helyekre, Pesten is felvonultunk. Ülve, asz- mindenkit be tudunk fogadni a csoportba, aki
népviseletbe öltözött táncosok. Házak előtt talra hajtott fejjel aludtunk, hiszen kontyun- táncolni szeretne. Tudunk ruhát adni annak,
meg-megáll a menet, ott, az aszfalton adják kat már előző nap megcsinálták itthon, nem akinek nincsen. Műsorunkon vannak magyar,
elő a produkciókat. Az autósok türelemmel feküdhettük el. A fiatal menyecskék jellegze- szlovák, magyarországi szlovák és természekivárják a végét, látva a színpompás bemu- tes fejdísze a bujdos volt, de bujdost csak az tesen a hagyományhű ecseri néptáncok is. A
tatót, mosolyogva hajtanak tovább. A házak első gyermek megszületéséig viselhettünk, sokféle koreográfiához színpadra kell adapnépe pedig behívja a táncosokat, megvendé- utána már csak kikötött kendőt tettünk fel, tálnunk az ecseri népviseletet, hiszen nem
geli őket. Mindig csodálkozom
azon, hogy honnét kerülnek
elő a pöttöm gyerekeken és a
felnőtteken pompázó ruhaköltemények. Szerencsére van a
faluban néhány olyan család,
ahol nemzedékről nemzedékre
örökítik a hagyományokat és
annak kellékét, a gyönyörű népviseletet.
Ilyen Fabók Jánosné Maca
néni – ahogy itt ismerik – családja is. Maca néni Ecser emblematikus személyisége. Huszonhárom évig kézbesítőként
dolgozott a Tanácsházán. Most
is látom magam előtt, ahogy
egyenes derékkal ül a biciklijén, és megy a dolgát intézni.
Mindenkivel jóban volt, mindenkivel beszédbe elegyedett.
Mindenről mindent tudott, amit
tudni volt érdemes. Maca néni
internet nélkül is megoldotta. A
szüreti felvonulás kapcsán gon- A Petrovics lányok: Andrea és Viktória nagymamájukkal, Fabók Jánosnéval, Maca nénivel az
dol vissza a múltba gyermek októberi szüreti felvonuláson. A táncosok Maca néni házánál is megálltak, pedig ez Ecser egyik
és fiatalkorára, ami nem is volt főközlekedési útvonala, a Bajcsy-Zsilinszky utca. A háziak pogácsával, italokkal kínálták őket.
még olyan régen.
majd pedig fejkendőt, azaz csepecet. Nagy tudunk egy-másfél órát végigtáncolni olyan
– Mindig itt éltem a faluban, tősgyökeres eseményeken, bálokon vehettünk fel fehér ruhákban, amikben a nagymamám le sem tuecseri vagyok. Népviseletben jártam én is, harisnyát az ünneplő ruhánkhoz. Az ünneplő dott ülni. Nagyon fontosak számomra a haahogy mindenki más. Akkoriban varratták viselethez tartozott a hímzett ujjú ing, hímzett gyományok. A szakdolgozatomat is az ecseri
a ruhákat, nem lehetett a boltban megvenni. pruszlik, hat fehér alsószoknya, azon pedig népszokásokról készítettem. Minden koreoJobban mondva a tehetősebbek varratták. a fölső selyemszoknya. Ha már beöltöztünk, gráfiához más a ruhatárunk és minden öltözet
Aki nem tudta megfizetni – ilyenek voltunk egész nap nem ülhettünk le, nehogy össze- sok darabból áll.
– Rengeteg a holmi otthon – erősíti meg
mi is – azok kézzel, saját maguk készítették gyűrjük a szoknyánkat. Hétköznapra szegett
a ruhákat. Főleg a háború után, mikor olyan ujjú inget, pirossal szegett alsószoknyát és – Maca néni. Négy komód van tele, mindegyik
nagy volt a szegénység. Használt dunnahu- fölötte – tarka flanel szoknyát hordtunk. Ami- tetején egy-egy bőrönd, fogasokon lógó ruzatokból, lepedőkből szabtunk-varrtunk. De kor kivetkőztem, a ruháimat eladtuk a Kókai hák mindenütt.
Próbál egy kicsit mérgesnek látszani emiatt,
bármennyire is nehéz volt az élet, mi akkor vásárban. A mai napig fáj a szívem érte. A
is gyerekek, fiatalok voltunk. Játszottunk, lányom és a fiam is táncoltak, két unokám de sehogy se sikerül. Fogadkozik, hogy jövőre
szórakoztunk, boldogok voltunk. Táncolni Andi és Viki pedig már hét-kilencéves ko- már nem ráncolja és vasalja a ruhákat. Az idei
egymástól tanultunk. Összejöttünk valame- ruktól kezdve. Mind a ketten a Zöldkoszorú év az utolsó – győzködi magát –, de ahogy Vikire néz, látom, nem lesz abból semmi.
lyikünk udvarán mi, lányok, aztán odajöttek Néptáncegyüttesnél táncolnak.
– A felkéréseknek, ha csak lehet, eleget te- (Aszódi Csaba András, az Ecseri Szlovák Öna fiúk. Ez mindennel így volt, ha nekiálltunk
labdázni, fazekazni, hamarosan ott termettek szünk – veszi át a szót Viki, Petrovics Viktó- kormányzat elnöke kérte szerkesztőségünket,
ők is. Mikor tizenöt évesek lettünk, akkor ria, a nagyobbik leány. Ezt persze nem olyan a lap hasábjain keresztül is tolmácsoljuk kökezdhettünk el tánccsoportba járni. Minket egyszerű megoldani, hiszen mindannyian szönetüket az EKO Kft-nek a szüreti felvonumég Mátraházy Manyi néni és Koczkás Laci dolgozunk. Sok éjszakánk rámegy pályá- lás hathatós támogatásáért – a szerk.)
J. E.
bácsi tanított. Minden adandó alkalommal zatok írására is, melyek eddig – szerencsé-
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Munkaközvetítés, ingyenes szolgáltatások
Felkészítés a nyílt munkaerő-piacra a
Civil Érték Egyesületnél megváltozott
munkaképességűek számára, TÁMOP5.3.8.A3-12/2-2012-0010 azonosító számú projektben
ÁLLÁSKERESÉSI IGÉNYEK
FELMÉRÉSE, EGYÉNI MUNKAVÁLLALÁSI TERV KÉSZÍTÉSE,
MUNKAHELY FELTÁRÁS, MUNKAKÖZVETÍTÉS, ÁLLÁSINTERJÚRA VALÓ FELKÉSZÍTÉS, MUNKAPRÓBA, KAPCSOLATTARTÁS
Várjuk megváltozott munkaképességű
(mozgássérült, látás-, hallássérült, értelmi fogyatékos,
autista,
egészség-

károsodott) munkanélküli emberek jelentkezését, akik segítségre
szorulnak az álláskeresésben, illetve tanácsadásra van szükségük a
munkavállalással kapcsolatban.
A PROJEKTTEL KAPCSOLATBAN CSOPORTOS TÁJÉKOZTATÁST TARTUNK ECSER RÁBAI
MIKLÓS MŰVELŐDÉSI HÁZÁBAN
2013.12. 03-ÁN 10:00-12:00 ÓRÁIG.
A tájékoztatóról bővebb információ
kérhető a Civil Érték Egyesülettől, elérhetőségei: 2225 Üllő, Pesti út 124., Telefon/
Fax: 06-29/321-876, HÉTFŐTŐL-PÉNTEKIG 8:30 ÓRÁTÓL 15:30 ÓRÁIG

Kék-Vizi Bernadett idén is nyert

Szatmári Zsuzsa átveszi a díjat Aszódi Csaba Andrástól és Mátrai Józsefnétől

A Cserfa következő, 2013. 12. száma
december 13-án jelenik meg. Nyomdába adás: december 10. Lapzárta:
december 03.

Idén is sikeres volt a Tökfesztivál. A háromtagú zsűri: Mátrai Józsefné, Harazin
Piroska és Ferancz Georgina döntése
alapján első helyezett idén is Kék-Vizi
Bernadett lett. (Róla októberi számunkban közöltünk riportot – a szerk.). Második Varga Zoltán, harmadik – megosztva

– Szilágyi Erzsébet (Zsóka) és Vinnai
Tünde. Különdíj: Kulin László.
Tök jó minősítést kapott munkájára:
Szatmári Zsuzsa, Bóta Tamás, Kirmbauer
Andrea és Esztergomi Viola. A díjakat
Mátrai Józsefné és Aszódi Csaba András
adta át.

Négy vereség egymás után
Az Ecser SE-Őrbottyán KSE mérkőzésen is kikapott a hazai csapat, így az Ecser SE az
az utóbbi négy meccsét elvesztette. A Sződligettől 4-1-re, majd itthon, a Péceltől 3-0-ra
szenvedtünk vereséget, míg a Vácrátót 3-2-re verte csapatunkat.

Cserfa

Lélekgondozás
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November a földi létből elköltözők hónapja
„Isten megteremtett a te megkérdezésed nélkül, de az üdvősségedről magad
döntesz! (Szent Ágoston)
„Élj hosszan, és halj meg gyorsan” –
hangzott el egy osztálytársam temetésén.
Vajon igaz ez? Az örökkévalóságunk attól
függ, hogy a halál pillanatában milyenek
vagyunk? Azt kell mondanunk, hogy
az életünk legfontosabb és legdöntőbb pillanata a halál.
A leghalálosabb bűn halálos bűnben meghalni. A halál az üdvösségünkről, illetve a kárhozatunkról
való döntés. Az ember test – és lélek.
A lélek a döntő pillanatban (a pillanat tört része alatt) is képes világos
döntést hozni.
Ebbe a döntésbe belevisszük, amit
eddig éltünk. Ahogy kergetik egymást az évek, amint gyorsabban követik egymást a Szilveszter – esték,
sajnáljuk a mulandó éveket. A halál a
bűnnek következménye.
A keresztény embernek azonban még
a halálban is van vigasza, mert ő nem
Ádámmal hal meg, hanem Krisztussal.
Krisztus halálának pedig jellegzetessége, sajátossága, hogy az a halál, mely bűnnek és Isten ítéletének megjelenése volt,
Krisztusban a kegyelemnek és Isten irgalmának megjelenése lett.
Aki keresztény módon hal meg, amivé
Isten irgalmából lett, az egész életét az üdvösségre menti át.
Aki halálakor a Szeretet, azaz a „kegye-

lem állapotában van”, s így az örökéletet
hordozza, annak számára a halál nem más,
mint egy végleges önátadás, végleges
megérkezés a Teremtő Istenhez. „Atyám
kezedbe ajánlom lelkemet”.
A halál tehát nem más, mint a keresztségben kapott új élet beteljesülése. A régi

ember végleges halála, és az új ember végleges beérése.
Az idő és elmúlás vigasza tehát Krisztus. Akiben azért szállt le az örök élet a
földre, hogy minket is részesítsen az örök
életben
„Halál mérgét megtiportad, mennyországot megnyitottad. Téged, azért, Uram
kérünk, Mi Megváltónk maradj vélünk. „
(Hálaadó énekünk)
Talán kicsit furcsa, hogy a halálról beszélünk. November hónap. A földi életből

Egyházunk hajója a Tápió hullámain
A Tápiómenti Nagyboldogasszony közösség
szervezésében minden évben 3 tábor kerül
megrendezésre. A legkorábban (június vége)
az ún. Nagytábor, ami a 18 év feletti korosztályt célozza meg. A résztvevők között
jelentős a családos felnőttek részvétele, akik
kisgyermekeiket is magukkal hozzák. Ők a
tábor programjával párhuzamosan gyerekfoglalkozásokon vehetnek részt. Időben a
második (július eleje) a Kistábor, ami 3-8.
osztályig várja a gyerekeket, illetve fiatalokat. Ennek a tábornak 18 év után (létrejötte
óta, mert kezdetben csak Ifi-táborok voltak)
első ízben, új vezetői lettek az idén: Blazsek
Beáta és Dinnyés Patrik – Táborvezető kapitányok. Az utolsó táborra július végén kerül
sor, ami az Ifjúsági tábor nevet viseli. Ebbe
a táborba a 14-25 éves kor közötti fiatalok
jelentkezését várjuk.

A gyerekek a tábor ideje alatt az Egyház
hajójának legénységeként belekóstolhattak,
hogyan is lehet Isten Országát megélni. Egy
olyan világ varázsolódott köréjük, ahol kis
matrózokká válhattak pár napra. A tábor előkészületi napján a Blaskovich kápolna fedélzetté változott, ahol fehér lepedőkből készült
vitorlák feszültek a mennyezeten, a kórusról
„halászháló” függött, és mindenfelé kötelek
szelték keresztül a barokk kápolna hajóját.
A Kapitány kabinjába, az irodába tilos volt
a bemenet. Az étkezősátor kantin lett, több
rumoshordóval, és a tábor többi helyszíne
is új nevet kapott. Érdekes volt látni, hogy a
gyerekek mennyivel inkább tudják és akarják betartani a szabályokat egy olyan környezetben, ami közel áll a fantázia és a mese
világához. A gyerekeket, mint mindig, most
is kiscsoportokra osztottuk. Vezetőik „tisz-

elköltözöttek hónapja.
Életemben már nem egyszer megtapasztaltam a lélek „gyors döntését”. Egy
jó barátom a plébániámon halt meg. Amikor rádöbbentem a „halál” valóságára, egy
pillanat tört része alatt átszaladt gondolatomban a vele kapcsolatos összes fontos
esemény.
Egy idős férfi, aki már semmi külső jelét nem adta az életnek. Imádkoztam, és közben arról beszéltem
neki, hogy Jézus érte is szenvedett és
meghalt. Elkezdtek a könnyek patakzani a szeméből.
A hozzátartozók felelőssége, hogy
milyen körülmények között távozik a
földi életből…
Lehet, hogy díszes, több milliós
síremléket állítasz a hozzátartozódnak, de a lelkéről nem gondoskodtál…
A tiszta szívből szálló ima kedves
Isten előtt. Gyakran tapasztalom,
hogy a halott üdvéért bemutatott szentmisére még összetoborozzák a rokonokat, de
megtérők közöttük nemigen akadnak. Pedig a szentmisén való részvételhez a gyónás és áldozás is hozzátartozott.
Ne feledd, amikor átléped a földi élet
küszöbét, ketten várnak. Krisztus és a Sátán. Mindenki maga dönti el, kinek adja
oda életét.
Isten végtelenül irgalmas, de az irgalmát
el kell fogadni, és hinni kell Benne.
Barotai Endre plébános
tek” voltak, akik megtartották az előadások
utáni kiscsoportos beszélgetéseket, az esti
imákat és irányították őket a különböző csapatjátékok során. Minden egyes csoportnak
saját színe volt, és minden egyes matróznak
saját kendője. A csoportok kaptak egy „vitorladarabot”, amit a tábor végére ki kellett
díszíteni akár rajzzal, akár szöveggel vagy
egyéb más módon. Ezekből a színes anyagokból készült el az Egyház hajójának vitorlája, melyet később, a táborzáró ünnepségen
vontunk fel annak a hajónak a főárbocára,
amit a gyerekek és a kisebb testvérek közösen építettek a tábor ideje alatt a szabadban,
a tábor közepén.
A közösség tagjai nevében, miden kedves
olvasót – aki szeretne részt venni Isten országának megélésében – sok szeretettel hívunk meg a jövő évi Tápiós táborokba! Bea
és Patrik tábori kapitányok, www.tapio.hu.
Blazsek Beáta, Dinnyés Patrik

Szüreti mulatság az iskolában. Az alsosok legjobb csapata örül a nyerménytortának . (cikk. 6. oldal)

Szalonnasütés a polgárőrök családi napján. (Cikk az 5. oldalon)

Faültetés volt a közelmúltban a Szent Antal utcai játszótéren. A munka végeztével
a résztvevők lakossági fórumon kaptak
választ az őket érintő, környezetükkel
kapcsolatos kérdésekre.

Hagyományaink szerint Mindenszentek ünnepén szentmisét tartottak
az ecseri templomban. A mise után a Hagyományőrző Kör népviseletbe öltözött tagjai vezetésével vonultak a résztvevők a temetőbe. Felvételünkön: Barotai Endre plébános megemlékezését tartja.

