Ecser Nagyközségi Önkormányzat lapja

XX. évfolyam 01. szám. 2014. január 17.

Lassan már két évtizede, hogy ecseri gyerekek felelevenítették a betlehemezés régi szokását. Azóta a karácsony előtti estéken útnak indulnak, és a házakba bekopogtatva viszik a karácsonyi jókívánságokat. A
pásztorok szövegét időnként szlovák mondókák színesítik. A jelmezek között eredeti ruhadarabok is találhatók. A betlehemesek hagyományos környezetbe, a Tájházba is ellátogattak. Ott készült felvételünk.
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Képviselő-testületi ülés decemberben
Ecser Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete
2013. december 11-én tartotta tavalyi utolsó rendes ülését.
A grémium ellenszavazat nélkül elfogadta dr. Varga
Ágnes Mária háziorvos felmondását. A doktornő messziről
járt Ecserre, s most egy megüresedő praxist lesz alkalma
betölteni Dunakeszin. Nagyon szeretett Ecseren dolgozni,
fájó szívvel búcsúzik, de célszerűség miatt muszáj ezt megtenni. A képviselő-testület döntött továbbá arról, hogy 2014
márciustól a jelenlegi feltételek mellett szerződést köt dr.
Kovács-Kléh Lászlóval az 1. sz. háziorvosi körzet ellátására. A testület az erről szóló nyilatkozat aláírására megbízta
a polgármestert. Dr. Varga Ágnest 2014. január 1-től 2014.
február 28-ig Dr. Megyesi Edina helyettesíti.
A képviselők ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az előterjesztésnek megfelelően elfogadták a Tájház használatáról
szóló szerződésmódosítását. Megbízták a polgármestert,
hogy a Szlovák Önkormányzattal az alapvetően technikai
jellegű, a Tájház és az önkormányzat viszonyának lényegén
nem változtató módosított szerződést kösse meg.
A képviselő-testület módosította szociális rendeletét.
Az intézkedést a szociális törvény 2014. január 1-től való
változása indokolta. A törvény bevezeti az önkormányzati
segély fogalmát. A rendelet értelmében az önkormányzati segély összege személyenként legkevesebb 2.000,-,
maximum 15.000,- Ft, családonként legkevesebb 5.000,
maximum 20.000,- Ft lehet. Krízishelyzet esetén a segély
összege maximum 30.000,- Ft-ig terjedhet. A havi rendszerességgel étkezésre megállapított önkormányzati segély

Dr. Varga Ágnes Mária és dr. Kovács-Kléh László a képviselő-testület ülésén
összege havonta az étkezési térítési díj 5-100%-ig terjedhet.
Önkormányzati segély ugyanazon személynek, családnak
évente maximum 4 alkalommal állapítható meg. Önkormányzati segély természetbeni és pénzbeni ellátásként egyaránt nyújtható. Az önkormányzati segély formái: étkezési
támogatás, ebéd házhozszállítás támogatása, ruházatvásárlás, tartós élelmiszercsomag, élelmezési utalvány, tüzelő
biztosítása, szociális tűzifa támogatás, gyógyszertámogatás,

amennyiben közgyógyellátásban méltányosságból nem részesülhet; személyes gondoskodás ellátása térítési díjának
támogatása, segély meghatározott célra történő megállapítása, étkeztetés, krízishelyzetbe került személy támogatása,
válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, temetés költségeihez történő hozzájárulás, egyéb
olyan rendkívüli élethelyzet, amelyben segítség nélkül a
kérelmező testi épsége, létfenntartása kerül veszélybe.

Miniszterelnök-helyettesi tájékoztató

Dr. Navracsics Tibor tájékoztat a megbeszélésen, mellette dr. Szűcs Lajos. Az asztal másik oldalán Gál Zsolt, ecseri polgármester
Dr. Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes, közigazgatási és igazságügyi miniszter személyesen tájékoztatta a Pest
megye 7. választókerületéhez tartozó 8
település – Ecser, Felsőpakony, Gyál,
Gyömrő, Maglód, Pécel, Üllő és Vecsés
– polgármestereit az önkormányzatok

adósságkonszolidációjának részleteiről
Gyálon január 10-én.
A megbeszélésen részt vett dr. Szűcs
Lajos országgyűlési képviselő, választókerületi elnök, Pest Megye Közgyűlésének
elnöke, Pesti Imre és Tarnai Richárd, a Fővárosi és Pest Megyei Kormányhivatalok

vezetői, továbbá az érintett települések polgármesterei: Gál Zsolt Ecser; Tabányi Pál
Maglód; Szlahó Csaba Vecsés, Szabó Katalin Üllő, Szöllősi Ferenc Pécel, Sztancs
János Felsőpakony. Gyömrőt Varga Ernő
jegyző képviselte. Navracsics
Tibor elmondta, hogy 2002 és
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Új év, újabb feladatok
Szeretnék minden ecseri lakosnak nagyon boldog
új évet kívánni. Ismét nagyon sok tervvel kezdjük az új esztendőt. Az előző évben már több
alkalommal beszéltem a várható felújításokról,
beruházásokról. Remélem, megfelelő támogatást sikerül szerezni ezek megvalósításához. Dr.
Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes úr tájékoztatása szerint ezekre EU-s források állnak
majd rendelkezésre. Ecsernek a pályázatoknál az
önkormányzati rész (önerő) támogatását biztosítja a kormányzat, dr. Szűcs Lajos, a Pest Megyei
Közgyűlés elnöke is biztosított a támogatásáról.
Alig kezdődött el a 2014-es esztendő, már több
változásról kell hírt adnom. Mint már előzőekben
megírtuk, 2013.december 31-ével lejárt a már
egyszer meghosszabbított szerződés az A.S.A
Kft-vel. Az önkormányzat a törvényi előírásoknak megfelelően elindította a közbeszerzési eljárást. Az előzetes információkkal szemben december végén ismét jogszabályi változás következett
be, mely szerint 2014 júniusáig az A.S.A Kft
2010 közötti időszak baloldali
kormányzása olyan kényszerpályára sodorta a helyi önkormányzatokat, amely törvényszerűen vezetett a
települések nagymértékű eladósodásához.
A közösségek által ellátott feladatokat
nem támogatta a központi közigazgatás és
a fejlesztésekhez sem nyújtott megfelelő
segítséget. Egyre több feladatot adott át és
egyre kevesebb forrást biztosított. Kijelentette: „nem az önkormányzatok felelőtlen
gazdálkodása miatt került sor az eladósodásra”. A 2006. évi önkormányzati választások után, a baloldali vereség ismeretében
tovább fokozódott a közösségeket sújtó
megszorítás, annak ellenére, hogy a szakértők és az önkormányzati szövetségek figyelmeztettek az öncélú „bűntető” politika
súlyos következményeire. A 2010. évi választások után megszületett a döntés, hogy
olyan rendezésre van szükség, amely tartósan megteremti a minőségi közszolgáltatások, a hatékonyság és a kiszámítható
működés feltételeit. Az adósság rendezése
összesen négy ütemben történt meg: elsőként a megyei önkormányzatok (2011),
majd az 5000 fő alatti települések (2012)
adósságát rendezték. A következő évben
az 5000 feletti települések hiteleinek 3575% közötti részét (egyedi elbírálás alapján), idén a fennmaradó részt veszi át a
központi költségvetés. Ecser nem halmozott föl adósságot az elmúlt években, így
a nagyközség esetében az volt a kérdés,
kap-e kompenzációt a település, hogy ne

megkapta az engedélyt a hulladékszállításra,
ezért a képviselő-testület arra az elhatározásra
jutott, hogy a közbeszerzés lezárásáig a lakosság
zökkenőmentes ellátása érdekében továbbra is az
A.S.A Kft-vel köt szerződést. Sajnos problémák
így is adódtak, főleg a szelektív hulladék elszállítása körül, ami miatt elnézést kérünk a nevükben
is. Kértünk egy pontos kimutatást az elszállítás
időpontjairól, amit időben a honlapon mindig
megjelentetünk és a mostani Cserfa újságban is
közre adunk. Reméljük, többször nem fordul elő
ilyen probléma.
A másik igen fontos változás, hogy dr. Varga Ágnes háziorvos 2014. február 28-ával felmondta a
szerződését az önkormányzattal. Az új orvos dr.
Kovács-Kléh László a hivatalos engedélyek megszerzését követően valószínűleg március 1-jétől
átveszi az I. körzet betegeit. 2014 januárjától a
felmondási idő alatt dr. Meggyesi Edina helyettesít. Sajnos a doktornő nem teljes rendelési időben
lesz Ecseren, de nem marad senki ellátás nélkül.

Az átmeneti időszakra türelmet és
megértést kérek.
A harmadik változás, hogy új körzeti
megbízott teljesít
szolgálatot Ecseren. Ulicza Balázs
nagy lelkesedéssel
kezdte meg munkáját,
reméljük
mindenki megelégedésére. A februári Cserfa
újságban bemutatkozó interjút olvashatnak róla.
Elérhetősége: 06/30-6908-260.
Január 11-én megrendezésre került a III. Ecseri
Böllérfesztivál, ami az eddigi visszajelzések és
saját tapasztalatom szerint is jól sikerült. Külön
öröm volt a rendkívül nagy érdeklődés. Köszönöm a szervezőknek és az induló csapatoknak a
munkát.
Gál Zsolt
polgármester

Navracsics Tibor, Gál Zsolt és Szűcs Lajos a sajtótájékoztató után
legyen hátrányosabb helyzetben azoknál,
amelyeknél az állam átvállalta a tartozásukat. A megbeszélésen ezt Gál Zsolt polgármester kérdezte meg Navracsics Tibortól,
az utána következő sajtótájékoztatón pedig
Horváth K. József, a Cserfa főszerkesztője
tette föl ugyanezt a kérdést a miniszterelnök-helyettesnek.
Íme a válasz: – Vannak olyan települések az országban, amelyek fegyelmezetten gazdálkodva beruházások elhalasztása
mellett döntöttek, hogy hitelt semmiképpen
ne kelljen felvenni. A Belügyminisztérium
tavaly kérdőívet küldött ki ezeknek az ön-

kormányzatoknak, indítványozva: tegyenek javaslatokat arra nézve, hol tartanák
a leghatékonyabban felhasználhatónak a
kompenzációs segítséget 2014-et követően
a fejlesztések területén. A belügyi tárca még
dolgozik a tervezeten. Tudomásom szerint
a kompenzációs lehetőség az Európai Uniótól lehívható források terén, az önerő biztosításánál válhat majd valóra a 2014-2020
közötti uniós költségvetési ciklusban.
– Tehát nincsenek elfelejtve ezen települések? – Nincsenek! – válaszolta határozottan dr. Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes.

Siker
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Népünnepély lett a böllérfesztiválból

Hosszú sor kígyózott az Ecseri Malackodók kínálata előtt is. A Szilágyi Károly alpolgármester által a csapat számára térítésmentesen biztosított kétszáz kilós sertésből készült hurkának, kolbásznak nagy keletje volt. A kóstolás idején még nem lehetett
tudni, hogy ki nyeri a III. Böllérfesztivált. Összetettben - számos más díj mellett – éppen az Ecseri Malackodók vitték el a pálmát.
Délutánra szinte népünnepéllyé terebélyesedett a III. Ecseri Böllérfesztivál január
11-én. A falu lakói nagy számban keresték
föl a Tájház udvarát, hogy megkóstolják
a négy plusz egy csapat által elkészített
dísznótoros ételeket. Az Ecseri Malackodók, az Ecseri Jó-vágásúak, a Gyömrő
2000 Kör, s az Interwool Kft csapata mellett elindult az I. számú Óvoda együttese
is. Ők sertést nem vágtak, de egy ízletes
toroskáposztával még díjat is nyertek
a főzőversenyen. Az összetett verseny
győztese az Ecseri Malackodók együttese lett. A legjobb leves kategóriában az

Interwool Kft. csapatának nagymamija
lett a legjobb, aki rendkívül meghatódott,
hogy a neves zsűri ennyire értékelte a tudományát.
A böllérfesztivál vendégei között láthattuk dr. Szűcs Lajos országgyűlési
képviselőt, Pest Megye Közgyűlésének
elnökét, Szlahó Csaba Vecsés, Szöllősi
Ferenc Pécel, Gyenes Levente Gyömrő,
Kaszanyi József Mende, dr. Molnár Zsolt
Péteri polgármesterét.
Közülük három vezetőt szólaltatott meg
a Cserfa riportere.
– A III. Ecseri Böllérfesztivál rendez-

Az összetett győztes Ecseri Malackodók csapata a kupával és az oklevelekkel

vényén ezúttal is aktív résztvevő volt dr.
Szűcs Lajos, a Pest Megyei Közgyűlés
elnöke, az Ecsert is magában foglaló 7.
számú választókerület országgyűlési képviselőjelöltje.
– Mit jelent ez a fesztivál az ön számára, aki hivatásszerűen közösségi életet
szervező, irányító, az emberek bizalmáért
naponta megdolgozó választott vezető?
– Ez a legkeményebb politika. Itt nem
lehet elbújni sem egy gépkocsi szélvédője vagy egy Facebook-profil mögé, személyesen kell találkozni az emberekkel.
Országgyűlési képviselőként az elmúlt tizenhat évben szerettem közvetlenül megtudakolni, mit gondolnak a világról. Az
emberek a beszélgetések során általában
mindig elmondják, ami a szívűket nyomja. Egy ilyen böllérfesztivál azt is megmutatja, hogy egy helyi közösség össze tud-e
fogni vagy inkább széthúzással, feszültségekkel terhelt. A rendezvény nagyszámú
látogatói mutatják, hogy Ecseren az előbbiről van szó.
– Egy képviselőt az emberek mindig
szembesítik úgynevezett „viselt” dolgaival. Már, ha valakinek vannak viselt dolgai.
– Ezért mertem a régi körzetemben is és
ebben a számomra új választókerületben
is egyéni képviselőjelöltként indulni.
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Gál Zsolt polgármester Szűcs Lajos országgyűlési képviselőjelöttel vált szót, mögöttük Gyenes Levente Gyömrő és
Szöllősi Ferenc Pécel polgármestere beszélget a sokadalomban egy reggeli kávé mellett
– Azt is vállalja, hogy a magánélete lényegében nyitott könyv az emberek számára!
– Ez nem mindig könnyű. Attól is vagyunk emberek, akár családon belül is,
hogy olykor el tudjunk vonulni egy szoba sarkába, és el tudjunk mélyülni önmagunkban. A politika világában azonban
hozzá kell szokni, hogy a sajtó mindenre
kíváncsi. Arra is, amit személyes dolgaink
között tartanánk meg leginkább. Kósáné
Kovács Magda megállapítását megfordítva azt tudom mondani: nem elég tisztességesnek látszani, annak is kell lenni.
– Viszont így lehet az emberek bizalmát
leginkább megnyerni.
– A bizalom nagyon furcsa „állatfajta”:
nehéz magunkhoz édesgetni, annál könynyebb viszont elriasztani. Csak következetes életvitellel, munkával lehet megtartani.
– Az emberek úgy látják, hogy az ötödik választási ciklusára készülő Szűcs Lajosnak nincs takargatnivalója.
– Miért lenne!? Édesapám azt tanította: semmi sincs ingyen. Csak az elvégzett
munkának van eredménye. Azért is dolgozni kell, hogy az ember mindig bele tudjon nézni a tükörbe, a választói szemébe.
– Hogy értékeli a rendezvényt Gyenes
Levente, Gyömrő polgármestere?
– Annak idején, amikor Gyömrőn, az

Eskü téren elkezdtünk gasztronómiai ként részt venni az ecseri böllérfesztiváfesztiválokat rendezni, kezdeményeztük, lon?
hogy a helyiek mellett a környező tele– Minden településnek, a szomszédokpüléseken élő barátaink is részt vegye- nak pedig különösen kötelező feladat az
nek rajta. Ebből alakult ki az a gyakor- együttműködés. Számomra nagyon meglat, hogy a környező hat-nyolc település tisztelő, ha a környező települések polgárrendszeresen „szomszédol” egymással. mesterei, tisztségviselői részt vesznek egy
Ennek nagyon szép tanúbizonysága a péceli rendezvényen. Kötelességemnek
mostani Böllérfesztivál is. Ecseri baráta- tartom, hogy hasonló rendezvényeken én
ink a gyömrőieket kezdettől meghívták, a és részt vegyek. Nagyszerűen szervezett,
város képviseletében a Gyömrő 2000 Kör kiváló hangulatú esemény. Példamutacsapata mindig részt is vett a fesztiválon. tó, hogy már a harmadik böllérfesztivált
Most is itt vagyunk. Ez a fajta együttmű- rendezi Ecser. Mindhárom alkalommal itt
ködés azt az összetartást szolgálja, ami voltam és egyszer sem csalódtam.
nagyon
sok
agglomerációs településről
hiányzik. Legyenek olyan
közös programok, meglévő
vagy kialakított
hagyományok,
amelyekre építkezni lehet a
hétköznapokban és a jövőben is.
– Szöllősi Ferencnek miért
fontos péceli
polgármester- Megfogták a fesztivál marcipánmalacának a farkát. Legyen szerencséjük!

Frissdiplomások
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Ecserről egyetemre, főiskolára
Ígéretünkhöz híven folytatjuk az előző
számban indult frissdiplomásokat bemutató
sorozatunkat. Két ifjú hölgy – Juhász-Dinya
Enikő és Varga Petra – után most egy hölgy
és egy úr: Sándor Cintia és Pintér Gergő
bemutatkozását ajánlom figyelmükbe. Itt
hívjuk föl ismételten kedves olvasóink figyelmét, hogy Ecser Nagyközség Önkormányzata továbbra is várja a frissdiplomás okjelentkezését. Az önkormányzatnak
ugyanis nincs hivatalos nyilvántartása a frissen végzett egyetemistákról, főiskolásokról,
de nem szeretné, ha valaki kimaradna a köszöntöttek sorából, noha megszerezte a hőn
áhított diplomát. Akár keresztfélév után,
akár a szokásos egyetemi, főiskolai diplomaosztásoktól eltérő időpontban. Őket is
köszöntené a képviselő-testület, és a Cserfa
is beszámolna felnőtt életük indulásáról.
De most vissza januári főszereplőinkhez.
Lássuk hogyan kezdte karrierének építését
Sándor Cintia.
– Általános iskolai tanulmányaimat az
Ecseri (mai nevén Laky Ilonka) Általános
Iskolában végeztem. Nyolcadik osztályban
a felvételikor kizárólag gimnáziumokat nézegettem, mert már akkor terveztem a diploma megszerzését. Végül a Teleki Blanka
Gimnázium nyelvi-informatikai előkészítő
(5 éves) osztályába nyertem felvételt. A
gimnáziumi „szintre” való váltás (főképp
az angol nyelvtudást illetően) a kezdetekben
igen nehéz volt, de az első év végére szeren-

Sándor Cintia

csésen fel tudtam zárkózni. Úgy gondolom,
hogy a gimnázium erős alapot és megfelelő
okítást adott a későbbi felsőfokú tanulmányaimhoz. A gimnázium után a Szent István
Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Budapesti Képzési Hely Emberi
Erőforrások BA alapképzési szakára jutottam be. A hároméves képzés végeztével
közgazdász képesítést szereztem, emberi
erőforrások alapképzési szakon.
– A felvételi jelentkezés után csak költségtérítéses szakra vettek fel. Az első évet nagyszüleim segítségével tudtam fizetni, majd jó
tanulmányi eredményeimnek köszönhetően átvettek államilag támogatott képzésre.
Anyagiakban nem, viszont azzal hozzá tudtam járulni a képzésem költségeihez, hogy
minden vizsgára rendesen készülve szépen
vettem az akadályokat. A főiskolai diploma
megszerzését követően jelentkeztem MA
képzésre. Fel is vettek „Vezetés és szervezés” szakra. Ekkor viszont sikerült egy
kedvező munkát találnom és kiiratkoztam
az egyetemről, mert úgy gondoltam, ezt a
munkalehetőséget nem szabad elszalasztani.
Így hát 2013. október 1-től az Innoreg Közép-magyarországi Regionális Innovációs
Ügynökségnél dolgozom, a TÁMOP 1.4.3as projekt keretén belül, mint junior projektmenedzser. A szerződésem határozott időre
szól. Ennek lejárta után tervben van az egyetemi diploma megszerzése is. Nagyon szeretnék olyan munkát találni, ahol az angol
nyelvet napi szinten kell használni, és ahol
van esély az előrelépésre. Minden a lehetőségektől függ, de elsősorban itt Magyarországon szeretnék dolgozni.
– Nagyon örültem annak, hogy Ecseren
részese lehettem a diplomásokat köszöntő
ünnepségnek. Az egész “ceremónia” nagyon megható volt, és ezúton is szeretném
ezt az élményt megköszönni – mondta végezetül Sándor Cintia.
Pintér Gergő iskolai pályafutása Ecseren
indult. – Általános iskolában 1996-2004-ig,
osztályfőnökeim Kovács Istvánné, Gulyás
Ágnes és felsőben Gál Zsolt voltak. Ezután
a Pataky István Fővárosi Gyakorló Híradásipari és Informatikai Szakközépiskolában folytattam a tanulmányaimat – nyelvi
előkészítős informatika tagozaton. A 4. év
végére (ami normál tanmenet szerint a 11.
évfolyamnak felel meg) előrehozott érettségit tettem informatikából és angolból. Egy
évvel később a normál érettségi időszakban
mindkettőből emelt szinten is érettségiztem,
és az emelt angol jelesemmel közép C nyelv-

vizsgát is szereztem, amely több szinten is
rendkívüli előnyt jelentett. Egyrészt plusz
pont a felvételihez, másrészt a diplomához
feltétel, és azt nem a rendkívül telített egyetemi évek során kellett megszereznem. Első
helyen jelöltem az akkor még Budapesti
Műszaki Főiskola Neumann János Informatikai Karának Mérnök Informatikus szakát
és második helyen a BME VIK hasonló
szakát. A nyílt napok alapján a NIK jobban

Pintér Gergő
tetszett, így az volt a cél. A NIK mérnök informatikus képzése 7 féléves, amit sikerült
is 7 félév alatt teljesíteni. Az 5. félévtől az
Informatikai Rendszermérnök szakirányra
specializálódtam. Szakdolgozatomat – némiképp rendhagyóan – nem a szakirányomhoz kapcsolódó témában végeztem el, címe:
Természeti analógián alapuló koordináció
támogatása. Azóta a továbbtanulásom is
folyamatban van. Szeptembertől az Óbudai
Egyetem Neumann karának mérnök informatikus mesterképzésén veszek részt. Az
alapképzést 2013. január végén fejeztem
be, februártól pedig az egyetem egy kutatás-fejlesztési projektjén dolgozom, a képzésemnek megfelelő területen. Ezzel igazából a mesterképzés szeptemberi indulásáig
szerettem volna „elfoglalni magam”, míg a
következő félévben csak az egyetemre koncentrálok. De aztán ki tudja, ez a munka sem
volt előre betervezve. A statisztikák alapján
a Neumann Karon végzett hallgatóknak nincsenek problémáik az elhelyezkedéssel (sőt, gyakran már a képzés
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alatt találnak munkát), amit magam
és ismerőseim példáján keresztül is
meg tudok erősíteni. Családom anyagi megterhelését talán némileg enyhítette, hogy
már a 2. félévben ösztöndíjat kaptam, és aztán végig a képzésem során, illetve sikeresen pályáztunk Bursa Hungarica ösztöndíjra
is. Az informatikai terület előnye, hogy a
szükséges jegyzetek, segédanyagok jellemzően elektronikusan elérhetőek, és csak az
alapozó tárgyakból (matematika, fizika) kellett nyomtatott jegyzeteket vásárolnom. A
munka világába ténylegesen majd a mesterképzés elvégzését követően tervezek belépni. Most úgy érzem, mindenképpen megérte
a sok tanulás. Bár a felsőoktatás mai helyzetéről teljes képet nem látok, de kétségkívül érződik a forráshiány. Itthon szeretnék
elhelyezkedni, de ha adódna külföldön egy
tanulmányi/szakmai lehetőség néhány hónapra, maximum egy évre, azt elvállalnám.
Az informatikai területen különösen igaz,
hogy külföldön is el lehet helyezkedni, de
például több multinacionális cégnek (pl.
Exxonmobil vagy a Morgan Stanley) is van
Budapesten központja, ahonnan a cég szinte
teljes informatikai infrastruktúráját menedzselik.
– Jó érzés volt megtapasztalni a diplomám
megünneplését, úgy gondolom, ez egy rendkívül pozitív dolog. Mikor meséltem róla
ismerősöknek, meglepődtek, hogy Ecseren
ilyen van, mivel náluk nincsen. Én már korábban olvastam a felhívásról és akkor is
úgy gondoltam, hogy ez egy nagyszerű dolog, és a Laky Ilonka Általános Iskolának is
fontos visszajelzés lehet. Persze, onnan még
nagyon hosszú út vezet egy diplomáig, de
mégis! – mondta el befejezésül gondolatait
Pintér Gergő.
A következő számban Farkas Babett bemutatásával zárjuk sorozatunkat.
J. E.

Szórakozás
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Siker a nemzetiségi gálán

A Vigadó színpadán az ecseri Zöld Koszorú Néptáncegyüttes
„Magyarország nemzeti kultúrája nem
lenne teljes a területén élő, történelmében
osztozó nemzetiségek kultúrái nélkül, a
nemzetiségi kultúrákért tevékenyen cselekvő szakemberek és közösségek munkája pedig pótolhatatlan a kultúra kiteljesedésében” – hangzott el a gála megnyitóján.
December 8-án, vasárnap a Nemzeti Művelődési Intézet rendezte meg a Budai
Vigadó épületében Nemzetiségi Gálaműsorát. A szlovák nemzetiséget a gálán az
Ecseri Zöld Koszorú Táncegyüttes képviselte.
Az eseményen megjelent Domokos

László, az Állami Számvevőszék elnöke.
Megjelent és beszédet mondott Doncsev
András, az Emberi Erőforrások Minisztériuma parlamenti államtitkára. A rendezvényen adták át a „Pro Cultura Minoritatum
Hungariae” díjakat, amelyet a Magyarországon élő nemzetiségi közművelődési
szakemberek, közösségek munkájának és
kulturális tevékenységének elismeréseként
adományoztak.
Az Ecseri Zöld Koszorú Néptáncegyüttes az Ecseri lakodalmas tánckompozíciót
mutatta be, amellyel ismét nagy sikert arattak a hozzáértő közönség előtt.

Operettslágerek szépkorúaknak

Kéményellenőrzés
március 31-ig
Március végéig végzi el a Magyar Kémény
Kft. a törvényben előírt közszolgálati feladatait Ecser közigazgatási határain belül. A cég
munkatársai arcképes igazolvánnyal és megbízólevéllel ellátva keresik föl a falu lakóit.
Mosógép, hűtőgép javítása. Ecseren ingyenes kiszállás. Minden típusú háztartási
gép javítása. (porszívó, mikro, mosogatógép, kávéfőző, villanybojler tisztítás,
javítás.) Fodor Károly: 06-20-935-1207,
06-20-402-5558

A színpadon: Körmendy Vilmos, Zsadon Andrea és Szolnoki Tibor
December 16-án tartotta az Ecser Nagyközségi Önkormányzat „Idősek karácsonya”
rendezvényét a Rábai Miklós Művelődési
Házban. Az eseményre azok a helyi lakosok kaptak meghívót, akik betöltötték 70.
életévüket. Nekik kívánt az önkormányzat
boldog ünnepeket egy-egy csomaggal, kis
vendéglátással és színvonalas műsorral.
Összesen 460 csomagot osztott szét az ön-

kormányzat a 70 éven felüli ecseri lakosok
között. A művelődési ház nagytermét zsúfolásig megtöltő szépkorúakat Gál Zsolt
polgármester köszöntötte, majd népszerű
operettslágereket hallhattak a vendégek
Zsadon Andrea és Szolnoki Tibor előadásában. A két népszerű énekest a kiváló zongorista, Körmendy Vilmos kísérte. Az egyórás,
színvonalas műsor hatalmas sikert aratott.
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Iskola

Bizonyítványosztás előtt az iskolában
Minden hónap mozgalmas egy iskola életében, de különösen igaz ez a tény a decemberre. Ilyenkor már – készülődve az
ünnepekre – kívül-belül díszbe öltözik az
épület. Felkerülnek a homlokzatra a karácsonyi fények, felállítjuk és feldíszítjük az
előtérben az iskola karácsonyfáját, Csilla
néni elkészíti a piros orrú rénszarvasokat
a folyosóra. A termekben lassan megszületnek a karácsonyi ajtó- és ablakdíszek,
fellobbannak az adventi koszorúkon a
gyertyák lángjai. Ezek a színek, illatok, az
izgatott készülődés hatja át a szeretet ünnepe előtti napokat.
December 6-án a Laky Ilonka Általános
Iskolába is eljött a Mikulás. Az alsó tagozatosok közül a harmadikosok osztályfőnökeik (Kovács Istvánné és Vargáné Takács Katalin) vezetésével külön műsorral
készültek a nagyszakállúnak. Persze nem
jött üres kézzel, minden gyermek ajándékot és néhány jó szót kapott tőle.
Minden tanévben, így most is megszerveztük a Luca-napi vásárt, ahol a gyerekek árulhatják, cserélgethetik már megunt
játékaikat, sokszor elolvasott könyveiket.
Voltak olyan kreatív diákjaink is, akik maguk sütöttek mézeskalácsot, fűztek gyön-

gyökből ékszereket, s ezeket értékesítették. Két órán keresztül folyt ez a zsibvásár
december 7-én az iskola áruval, árussal és
vevővel zsúfolásig megtelt tornatermében.
Talán a két negyedikes osztálynak volt
a legdolgosabb a december, hiszen az ő
feladatuk volt a karácsonyi műsor 2013ban. Sokat gyakoroltak, próbáltak. A műsort Komáromi Lászlóné és Szabó Antalné tanítónők állították össze, a betlehemes
részt pedig Blazsek Beáta. Ezzel az összeállítással nagy sikerrel léptek fel a Rábai
Miklós Művelődési Ház szervezésében
megtartott „Mindenki karácsonya” rendezvényen is december 14-én.
Az ünnepély előtti napon a frissen sült
mézeskalács illata járta át az iskola épületét. Ügyes kezek formázták és díszítették
a süteményeket Erzsike néni felügyeletével. Az ízletes falatokat mindenki megkóstolhatta. Délután Rahner Rita tanítónő
vezetésével a napközisek fűzfavesszőből,
szalagokból, száraz virágból alkottak karácsonyi dekorációt, amelyek olyan pompásan sikerültek, hogy saját kézzel készített ajándéknak is megfeleltek. Biztosan
sok szülő boldogan fogadta gyermekétől
Szenteste.

Az utolsó tanítási napon, december 21én 9 órakor tartottuk a karácsonyi ünnepségünket a templomban. A fent említett
műsor és a tanári kar kórusa nagy sikert
aratott. Átvonulva az iskolába az osztályok tagjai ajándékozták meg egymást, és
indulhatott a játék, a tánc, a beszélgetés.
Mindenki felszabadult és vidám volt, hiszen tudtuk, hogy két hét pihenő vár ránk.
Kell is az energiagyűjtés, hiszen január
második hetében már itt is lesz a félév lezárása, a nyolcadikosoknak pedig indul a
felvételi.
A lelki gazdagodáson túl eszközökkel is
gyarapodott iskolánk. Egy meghatározott
pénzösszeget költhettünk a múlt hónapi
beszámolómban említett 250.000 forinton túl. Most 285.000 forint állt rendelkezésünkre. Ebből vásároltunk térképeket,
földgömböt, sakkokat, Rubik-kockákat,
sudokukat, malmokat, mikroszkópokat,
a kicsiknek kéz-szem-láb összehangoló
fejlesztő játékokat, a napköziseknek labdákat. Reméljük, hogy minden tanulónknak örömére és fejlődésére fognak ezek az
eszközök, játékok szolgálni.
Kiss Katalin
mb. igazgató

A Szlovák Önkormányzat Luca-napi évértékelése
Nem voltak babonásak az Ecseri Szlovák
Önkormányzat tagjai, hiszen 2013. december 13-án, pénteken tartották éves értékelő rendezvényüket.
Az eseményre a Rábai Miklós Művelődési és Közösségi Ház Házasságkötő
termében került sor. A beszámolón megjelent Gál Zsolt polgármester, Barta Zoltán
jegyző, Kun Attila az EKO Kft. ügyvezetője, a nemzetiségi önkormányzat tagjai,
az önkormányzat munkáját segítő meghívottak.
Aszódi Csaba András, a Szlovák Önkormányzat elnöke köszöntötte a megjelenteket, majd egy prezentációval bemutatta
a 2013-as év legfontosabb eseményeit. A
Szlovák Önkormányzat mind kulturális
téren, mind beruházások területén gazdag
évet zárhat. A teljesség igénye nélkül néhány megvalósult fejlesztés. Elkészült a
tájház új kerítése, a temetői emlékhely,
a temetői harang villamosítása, a lakodalmas szobor. Az ecseri csoportok képviselték településünket hazai és külföldi

A rendezvény népviseletbe öltözött résztvevőinek egy csoportja
rendezvényeken, pályázatokon nyerve
hoztak forrásokat.
Végül Aszódi Csaba András megköszönte mindenkinek a segítségét, akik
munkájukkal hozzájárultak településünk

fejlődéséhez, az itteni emlékhelyek fenntartásához.
A rendezvény végén alkalom nyílott
kötetlen beszélgetésre, a jövő terveinek
egyeztetésére.
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Valóban mindenki karácsonya volt

A színpadon Balássy Betty és Varga Feri, valamint a gyerekek
Az elmúlt évek hagyományait szem előtt
tartva, de kicsit megújulva került megrendezésre a Művelődési Ház „Mindenki
karácsonya” programja. A korábbi évek
visszajelzései alapján új formában készültünk a karácsonyra. Rendezvényünk
reményeink szerint valóban „mindenki”
karácsonya lett, hiszen felkértük a település valamennyi intézményét, művészeti csoportját, hogy ünnepeljünk együtt a
december 14-i szombaton.
Az egész napos programból nem hiányozhattak a mai kor
,illetve a hagyományos
karácsonyi ünnepkörhöz
tartozó színvonalas műsorszámok.
Délelőtt településünk
gyermek csoportjai adtak színes műsort. Az I.
sz. Óvoda betlehemes
műsorral, a II. sz. Óvoda
néptánccal, a művelődési
ház csoportjai művészi
torna, hastánc és hip-hop
bemutatóval készültek.
A bemutatók után a gyerekeket a Batyu Színház
Holle anyó előadása szórakoztatta.

Újdonsággal is vártuk látogatóinkat a
december 14-i rendezvényen: idén először karácsonyi vásárt szerveztünk, ahol
igazán minőségi, de megfizethető ajándékokat lehetett vásárolni. Bízunk benne,
hogy következő rendezvényünkön látogatóink körében még nagyobb érdeklődésre
tarthat számot vásárunk.
A nap folyamán kézműves foglalkozás
várta azokat, akik szeretik maguk készíteni a karácsony kellékeit: karácsonyfadíszeket, kisebb ajándékokat.
Bízunk benne, aki ellátogatott rendezvényünkre, örömét lelte benne és
2014-ben újra vendégeink között köszönthetjük
Önöket!
Szeretnénk
minden
felkészítő pedagógusnak
és foglakozás-vezetőnek
köszönetünket kifejezni
azért az áldozatos munkáért, mellyel a gyerekeket
felkészítették a fellépésre,
valamint a fellépő gyerekeknek és az őket elkísérő
szülőknek, hogy a rendezvény színvonalát emelték
A Nazirah Hastánccsoport bemutatója bemutatójukkal.
D. K.

A délután folyamán a Nazirah Hastánccsoport és az E-Dance Hip Hop Tánciskola felnőtt, illetve ifjúsági csoportjainak
bemutatóit tekinthették meg vendégeink.
A Zöld Koszorú Hagyományőrző Kör
tánccal, a Nyugdíjas Klub dalokkal köszöntötte a közelgő ünnepet. A délutáni
bemutatók sorát a Laky Ilonka Általános
Iskola betlehemes műsora zárta.
Az egész napos karácsonyi készülődést
Varga Feri és Balássy Betti meghitt és jókedvű dalaival fejeztük be.
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Programok a művházban
ÚJDONSÁGOK
Festő- és rajzműhely gyerekeknek
Sok éve sikerrel működő festő- és rajzműhelyünk gyermekek jelentkezését is várja. Az érdeklődőket Hudatsek
László, rajz- és vizuális kommunikáció tanár segíti
szakszerű tanácsaival, mely felöleli az alapvető rajz- és
festéstechnikák elsajátítását.
Foglalkozások: csütörtökön 17 – 18.30 óráig
Részvételi díj: 5000,- Ft/hó
Modern tánc
Kisiskolás kortól (6-10 éves gyermekeknek) mozdulatművészetet, 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 minden szerdán 17.45 – 18.30 óráig
Részvételi díj: 2750,- Ft/hó
www. szitakotok.eoldal.hu
RENDEZVÉNYEK
MAGYAR KULTÚRA NAPJA
2014. január 25-én, szombaton 15 órától
Könyvtár megnyitó
Újra megnyitja kapuit a látogatók előtt a Rábai Miklós
Művelődési és Közösségi Ház Könyvtára.

DARTS

A Cserfa következő, 2014. 02. száma
február 14-én jelenik meg. Nyomdába adás: február 11. Lapzárta: február 03.

Cserfa

Mozaik

Az Ecseri Kulturális és Sport Egyesület újra
„dartsmaratont” szervez: 2014. február 15-én (szombaton) a Steel Nemzeti Bajnokság IV. fordulója kerül megrendezésre mind a
felnőttek, mind az utánpótlás részére. Aki kíváncsi Magyarország
éljátékosaira vagy magára a sportra, várjuk szeretettel a Rábai Miklós
Művelődési Házban egész nap. A belépés díjtalan! Másnap a lelkes,

Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik

SZIEBER ISTVÁNNÉ
temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút
helyeztek el.
A gyászoló család

15 órától a gyerekek kis nyomdagépekkel könyvjelzőt
készíthetnek, kipróbálhatják a kalligráfia művészetét.
17.45 órakor a Könyvtár ünnepélyes megnyitása. Ünnepi beszédet mond Gál Zsolt polgármester.
18.00 órától GRYLLUS VILMOS – Maszkabál koncertje, ahol egy vidám farsangi jelmezbál figurái mutatkoznak be, elevenednek meg a dalokban.
A belépés díjtalan! Mindenkit sok szeretettel várunk!
MESESAROK
2014. február 5-én, szerdán 10 órától
Fabula Bábszínház: Vuk
A Vuk című mesejáték Fekete István regényének feldolgozása. Vuk, a kis róka sok-sok kalandot él át, míg felnő
és a rókák népének védelmezője lesz.
A belépés díjtalan!
2014. február 8-án, szombaton 21-03 óráig
Farsangi bál
Mindenkit hívunk és várunk élőzenés, télbúcsúztató
farsangi mulatságunkra.
A zenét Banya Csaba és Toldi Nándor szolgáltatja.
Jelmezverseny!
Jegyek elővételben 800 Ft-os áron vásárolhatók a művelődési házban.
(A rendezvény napján 1.000 Ft)
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
dartsot szerető, játszani vágyó amatőröknek kedvezünk. Vasárnap 11
órától nekik rendezünk versenyt értékes tárgynyereményekkel. Érdemes szerencsét próbálni! Aki a versenyre fel szeretne készülni, érdekli
a darts, a Rábai Miklós Művelődési Házban lehetősége van kipróbálni:
2014. január 24-től minden pénteken 18-20 óráig! További informá-

ció: 06-30/442-0826 (Szatmári Zsuzsanna)

Elhunyt Kiss Árpádné

Fájdalommal tudatjuk,
hogy az Ecseri Önkormányzat nyugállományú dolgozója,
Kiss Árpádné (Gergely Magdolna) 62. éves korában 2013.
december 31-én elhunyt. Kiss Árpádné 1968. november 5-én
kezdett dolgozni a Pest-Budai Üzemi Vendéglátó Vállalatnál. Ecseren 1981. augusztus 1. óta tevékenykedett. Először
az Andrássy utcai Óvoda, majd az iskola és a Községi Önkormányzat alkalmazásában. Szakácsként és főszakácsként
2009. évi nyugállományba vonulásáig gondoskodott településünk közétkeztetéséről. Gyászolják: Férje, lányai, unokái,
volt kollégái. Emlékét kegyelettel megőrizzük!

Cserfa
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Krisztus öröme kísérjen az új évben
Jézussal való találkozás. Isten mindig
kereste az emberrel a kapcsolatot. A második törvénykönyvben olvassuk, hogy
„Isten velünk zarándokol, kézen fog bennünket, mint egy édesapa.”
Isten találkozik népével. Vigasztalás
Szemlélni Istent, aki felkeres engem.
A gyöngédségről és reményről üzen
nekünk. Isten mindig kinyitja a kapukat,
sohasem zárja be. Ő az édesapa, aki kinyitja az ajtót.
Gyöngédség. Ha elfeledkezünk erről,
akkor hideggé, rideggé válik Isten-kapcsolatunk. Belegabalyodik a különböző
eszmerendszerekbe. Meg kell érezned
Isten gyöngéd simogatását a betlehemi
Gyermekben.
A végtelen, mindenható, piciny gyermek lett. Aki egy férfi és egy nő gondoskodásától függ. Nem érezzük magunkat
többé egyedül, kiszolgáltatottnak. Isten
leereszkedett közénk, hogy velünk legyen. Jézus egy lett közülünk, s elszenvedte a kereszthalált, a bűnözőknek sorsát.
A karácsony nem egy mese története.
Isten olyan világba születik, amely tele
van nyomorúsággal és szenvedéssel.
Amit az evangéliumban olvasunk, az
egy örömhír. Az evagelisták leírták az
örömöt. Nem tesznek említést az igazságtalan világról, hogy Isten miként születik
egy ilyen világba. A karácsony nem a társadalmi igazságtalanságnak, a szegénység bejelentése volt, hanem egy örömhír.
A karácsony öröm, vallásos öröm, Isten
öröme, a fény és béke öröme. Akiben

nincsen meg ez
a képesség, hogy
ezt megérezze és
felfogja, akkor
világias vidámsággal üli meg
eme napot. De
a világi öröm és
Krisztus öröme
közt végtelen különbség van.
Isten
soha
nem ad ajándékot annak, aki
képtelen ezt elfogadni. Felkínálja Karácsony
örömét, ajándékát. Ez azért van,
mert mindanynyian képesek
vagyunk megérteni, elfogadni
azt. Mindenki, a
legszentebbtől a
legbűnösebbig, a
legtisztábbtól a legkorruptabbig. A korrupt emberben is benne van a képesség:
csak talán már kicsit berozsdásodott.
Ezt az ajándékot akarjuk elfogadni,
vagy mást várunk? Ö vár bennünket, és
soha nem fárad bele, hogy várjon reánk.
Őt keresték a Napkeleti bölcsek. Fáradságos úton, hosszú időn keresztül, de
a remény vezette őket, amelyet a csillag
jelentett. Heródes udvarába érve érdeklődtek. A Bibliában találták meg az eliga-

zítást.
Aki keres, Isten soha nem hagyja magára. Ő már előbb keresett téged, te csak
válaszoltál neki.
Más úton tértek haza. Ha megtaláltad,
lehet, hogy változtatnod kell. Hogy a benned lévő Krisztust ne ölje meg e világ.
Krisztus öröme, reménye, gyöngédsége
kísérjen ebben az új esztendőben.
Barotai Endre,
plébános

A 90 éves Hajdú Jánosné köszöntése
A karácsonyi ünnepek alatt ünnepelte 90. születésnapját Hajdú Jánosné Blaskovics Mariska néni, akit
Gál Zsolt polgármester, Barta Zoltán jegyző, illetve
a hagyományőrző kör vezetősége is felköszöntött e
jeles napon. Átnyújtva neki Orbán Viktor miniszterelnök Emléklapját is. Mariska néni örömmel fogadta
a jókívánságokat, és szeretettel beszélt régi emlékeiről, szüleiről, nagyszüleiről, ecseri iskolatársairól.
Visszaemlékezésében megemlítette azt is, hogy a
falusi óvoda megnyitásakor kezdett óvodába járni,
így 1926-ban az újonnan épült ovi első csoportjának
a tagja volt. A hagyományőrző kör legidősebb tagja
éveken át sokat tett az ecseri hagyományok ápolásáért és továbbadásáért is. Istentől megáldott további
szép éveket kívánunk Mariska néninek egészségben,
szerető családja körében!
Cs.

Felvételünkön: a hagyományőrző kör vezetősége és az ünnepelt

Betlehemező fiatalokat vártak a Tájházban karácsony előtt az ecseri asszonyok. Megérkeztükig imákat mondtak, énekeltek, dicsőítették a Megváltót.

December 24-én délután ismét tartottak pásztorjátékot az ecseri katolikus
D
ttemplomban.
e
A szereplő gyermekek hetek óta nagy lelkesedéssel készültek
a padsorokban, hogy megnézhessék Jézus születésének történetét. Felvételünkön: a pásztorjáték szereplői az előadás után.

A tavalyi év végén magánfelajánlásból újították
fel a Zrínyi utcában lévő keresztet. A kereszt
köré burkolat és kerítés is épült. Az emlék ismét
hosszú időre hirdetheti Isten dicsőségét. Feliratai: Isten dicsőségére! Emeltette idsb. Zsilinszki
Mihály 1908 évben és neje, Pintér Anna. Felújíttatta az Aszódi és a Cserháti Család 2013.

Ecser Nagyközség Önkormányzata saját forrásából és állami támogatásból fejlődött a művelődési ház. A nagyterem színpadára függöny került, és megújult a világítás is. A beruházást
az állami érdekeltségnövelő támogatás segítette.

