Ecser Nagyközségi Önkormányzat lapja

XX. évfolyam 03. szám. 2014. március 14.

lda
Cikk a 6. o

lon

2

Közügyek

Cserfa

Képviselő-testületi ülés – február 26.
Azari Zsuzsanna, a Vecsési Járási Hivatal vezetője volt a vendége a február 26-i rendes képviselő-testületi ülésnek. Beszámolt arról, hogy
február 7-én Vecsésen a Market Centrálban megnyílt az első Pest megyei kormányablak, február
10-ével pedig elkezdődött az ügyfélfogadás is. A
kormányablak reggel 8-tól este 20 óráig fogadja az ügyfeleket. Az integrált ügyfélszolgálat az
okmányirodai alapra épül. Jelenleg 250 ügyet
tudnak kezelni, és kb. 650 ügyre lesz nemsokára
lehetőségük. Az összes többi ügyfajtát továbbítani tudják. Azért jó a polgároknak a kormányablakos ügyintézés, mert egy helyre kell csak
elmenniük. Van olyan ügy, amit helyben nem
tudnak ugyan elintézni, de minden kérelmet el
tudnak fogadni és továbbítani. A kormányablakban van felvilágosítás, megfelelő szakigazgatási
szervhez továbbítás és hiánypótlás, az emberek
el tudják indítani a kérelmeiket. A nyugdíjfolyósítónak benyújtandó ügyek legtöbbjét el tudják
intézni. Az ügyfélkapun – tehát az interneten keresztüli – ügyintézésben is tudnak segíteni. Alapvetően el tudják intézni rögtön az ügyfélkaput,
nyílt internet-hozzáféréses gép is rendelkezésre
áll. A családtámogatási rendszeren belüli bármelyik juttatást el tudja indítani a vecsési kormányablakban az ügyfél. Nagyon sok – közel

A képviselő-testület ülésének meghívottja volt - mások mellett – Azari
Zsuzsanna, a Vecsési Járási Hivatal vezetője (szemben), aki bemutatta az
új kormányablakot és Ulicza Balázs, Ecser új körzeti megbízottja (a kép
bal oldalán), aki bemutatkozott a testület tagjai előtt.
2500 féle ügytípust – tudnak kezdeményezni.
Azari Zsuzsanna meghívta a képviselő-testület
tagjait, látogassanak el Vecsésre, tekintsék meg
a kormányablakot a Market Centrálban működés
közben. Ecserieknek fontos, hogy ide a menetrend szerinti buszjárattal is el tudnak jutni, illetve haza tudnak jönni vele.

Választási tájékoztató
Magyarország Köztársasági Elnöke 2014.április
6-ra tűzte ki az Országgyűléséi választást.
1. számú szavazókör: II. sz. Óvoda, 2233
Ecser, Andrássy u. 11-13., akadálymentes szavazóhelyiség, 2. számú szavazókör: Laky Ilonka
Általános Iskola, 2233 Ecser, Rákóczi u. 1-3.,
akadálymentes szavazóhelyiség, 3. számú szavazókör: Rábai Miklós Művelődési Ház, 2233
Ecser, Bajcsy-Zs. u. 3., akadálymentes szavazóhelyiség
Mindenki a névre szóló értesítőből tájékozódhat, melyik szavazókörben adhatja le szavazatát.
A szavazás feltétele, hogy személyazonosságát
igazolja a következő érvényes igazolvány(ok)
bemutatásával: A/ lakcímigazolvány és - személyazonosító igazolvány vagy: útlevél vagy
vezetői engedély. B/ A lakcímet vagy személyi
azonosítót tartalmazó személyazonosító igazolvány.
Érvényes okmányok bemutatása nélkül a választójog gyakorlására nincs lehetőség.
Ha a szavazás napján a megjelölt szavazóhelyiségtől eltérő helyen, de Magyarország
területén tartózkodik, átjelentkezésre irányuló
kérelmet terjeszthet elő. Az átjelentkezéssel Ön
a kérelemében megadott magyarországi telepü-

lésen szavazhat, a lakcíme szerinti szavazólapon.
A kérelemnek legkésőbb a szavazást megelőző
második napon 16.00 óráig kell megérkeznie a
helyi választási irodába.
Ha a szavazás napján külföldön tartózkodik,
külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelmet terjeszthet elő. A külképviseleti
névjegyzékbe vétellel Ön a kérelmében megadott külföldi településen, a nagykövetségen
vagy főkonzulátuson szavazhat, a lakcíme szerinti szavazólapon. A kérelemnek legkésőbb a
szavazást megelőző nyolcadik nap 16.00 óráig
kell megérkeznie a helyi választási irodába.
Ha egészségi állapota vagy fogyatékossága,
illetve fogvatartása miatt nem tud megjelenni a
szavazóhelyiségben, mozgóurna iránti kérelmet
nyújthat be. A kérelmet a szavazást megelőzően
a helyi választási irodához nyújthatja be legkésőbb a szavazást megelőző második napon 16.00
óráig. A szavazás napján 15.00 óráig a szavazatszámláló bizottságtól kérhet mozgóurnát.
A választással kapcsolatos további kérdéseire
a www.valasztas.hu honlapon találhat választ,
vagy a polgármesteri hivatalban működő választási irodától kérhet részletes tájékoztatást.

Gubán Sándor főépítész több napirendi pont
kapcsán mondta el szakmai álláspontját. Budapest és Pest megye Területfejlesztési Programjával kapcsolatban, Ecser vonatkozásában
megállapította: minden adott a fejlődéshez, csak
érkezzen meg a tőke. A közlekedési szerkezete
jó, a repülőtérhez való közelsége nemzetközi
kapcsolat lehetőségét rejti, viszonylag magas a
működőképes vállalkozások száma, a szállítás
feltételei adottak, logisztikára van hely. A kötöttpályás közlekedés jelen van, a vásárlóerő, a tudatosodó magatartás és a termékkel elérhető piac is
adott. A veszélyek között a főépítész megemlítette a parlagterületeket, illetve a természeti erőforrások hiányából adódó kiszolgáltatott helyzetet.
A lakásépítő vállalkozások sem infrastruktúrával, sem társadalmi kontrollal nem kezelik ezt
a helyzetet. Sajnos Pest megyében a képzési és
képzettségi számok nem jók, kevés a felnőttképzés. Sokan abbahagyják a tanulást, kevesebben
mennek el szakmát tanulni. Az egyetemi továbbtanulásban viszont még tartja magát a megye az
országos lista élén. Ahogy a gazdaság gyengül,
a szereplők sem keresik a kitörést. A rablótőke
és a szélhámos tőke is megjelenik. Minden településen találkozunk félbehagyott vállalkozással,
parcellázással és építkezéssel. Ez nem jó senkinek. Ecsert alapvetően a kiemelt gazdasági-logisztikai terület megléte miatt érintik a fővárosi,
illetve megyei programok. Még a megkülönböztető helyi érték is jelen van. A település neve
jól cseng, ellentétben sok más megyei település
elnevezésével. Az Ecser név mindenkinek jelent
valamit.
Bemutatkozott a képviselő-testületnek Ulicza
Balázs, Ecser új körzeti megbízottja.
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A járdajavításoktól a váróteremig
Többen kérdezték az elmúlt napokban, hogy miért
csak egy-egy ház előtt végzünk járdajavítást, és miért
nem egész szakaszokat újítunk fel? 2011-ben elkezdtük azokat a járdarészeket javítani, amelyek leginkább
balesetveszélyessé váltak. 2013-ban készítettünk az
EKO Kft. vezetőjével, Kun Attilával egy felmérést,
és ez alapján a legrosszabb szakaszokat rangsorolva
tovább folyik ez a munka. Sokaknak feltűnt, hogy ez a
felújítás nem teljes utcahosszban készül el, erre sajnos
nem rendelkezünk anyagi forrással. Jelenleg az előző évben kapott anyagok felhasználásával végezzük
a munkálatokat. Amennyiben sikerül pályázati vagy
egyéb forrást szerezni, akkor természetesen a teljes
szakaszok felújítását is el fogjuk végezni. Jelenleg a
lehető legkisebb beavatkozással szeretnénk elkerülni
a balesetveszélyes, sok esetben járhatatlan részek által
okozott kellemetlenségeket. Így is sok olyan járda található a településen, ami nehezen járható, és vannak
olyan részek, ahol nincs is járda. Ezeket is ütemezetten
fogjuk javítani, cserélni, megépíteni. Köszönöm megértésüket és türelmüket.
A pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátását az
Üllői Pedagógiai Szakszolgálat végzi. Sajnos – létszámhiány miatt – akadozva. Ennek részbeni kompenzálása érdekében, bár ez nem önkormányzati feladat lenne, a képviselő-testület úgy döntött, hogy a
művelődési házban helyszínt biztosít Kovács Arnold
pszichológusnak, aki ezért csökkentett díjon végez
munkát. Kovács Arnold dolgozott iskolapszichológus-

ként Ecseren, vannak, akik most is járnak hozzá, így
nem kell Pécelre utazniuk és még kevesebbe is kerül
a szolgáltatás. Remélem, az átmeneti zökkenők után
helyreáll a pedagógiai szakszolgáltatás rendszere, és
ismét el tudják majd látni az erre rászoruló gyerekeket.
A vasútállomás üzemeltetésének ügyében szeretném, ha mindenki tisztán látna. A tárgyalásokat a
MÁV-val 2011 elején kezdtük meg több témakörben.
Az egyik ilyen kezdeti kérdés a váróterem felújítása
volt. Már az első tárgyaláson felvetődött az üzemeltetés átadásának lehetősége, a gyömrői modellként elterjedt minta alapján. Ott már évek óta az önkormányzat üzemeltet. A tárgyalások sikeresen zajlottak, és az
ecseri épület felújítása is megtörtént. 2011. 08. 11-én
az ecseri képviselő-testület egyhangú szavazati aránynyal megszavazta az „Ecser vasútállomás szolgáltatási
színvonalának emelése” tárgyú előterjesztést, ezzel az
épület üzemeltetésének átvételét. Nem kívánta elvégezni a felelősségbiztosítás megkötését, a hóeltakarítási és
síkosságmentesítési feladatokat, valamint a peronnal
érintkező vágányzat takarítását és gyommentesítését. A további tárgyalások ezek miatt a pontok miatt
megrekedtek. 2013-ban a vasútállomáson megszűnt
a pénztáros foglalkoztatása, ennek következtében a
várótermet bezárta a MÁV. Ismét tárgyalásokba kezdünk a lakosok érdekében azért, hogy újból használni
tudjuk a várótermet. 2013. december 11-én tárgyalt
róla a képviselő-testület, ahol a megváltozott körülményeknek megfelelően az új szerződéstervezet került

kiküldésre. Az anyag
megtárgyalása után
megbízott a testület
azzal, hogy folytassak további tárgyalásokat Farkas Örssel, a
MÁV képviselőjével.
Így a 2014. januári
testületi ülésen egyéves üzemeltetési
szerződés keretében az önkormányzathoz került az
üzemeltetési feladat. Nézzük a munkát: a vágányok
közötti takarítás és gyomirtás nem került az ellátandó
feladatok közé, ahogy a töltés kezelése sem. A feladat
kizárólag a váróterem nyitása, zárása, takarítása, a váróterem közvetlen környezetének tisztántartása, illetve
a téli időszakban a peron hó- és síkosságmentesítése.
Azt gondolom, hogy az ezért kapott 1 600 000 Ft támogatási összeg ezekre a feladatokra elegendő, sőt
még egyéb feladatokra is jut belőle. A megbízást az
EKO Kft. végzi el, ők kisebb munkákat eddig is elláttak az állomás környékén, tehát jelentős többlet
teherrel számukra nem jár. Márciusban az EKO Kft.
dolgozóinak megérkezett az engedélyük is. Reményeim szerint ezzel is hozzá tudunk járulni az utasok
komfortérzetének javításához, és bízom benne, hogy a
rongálások is megszűnnek.
Gál Zsolt
polgármester

Sikeres pályázatokban bízik a faluvezetés

Még el sem telt az első negyedév, és már számtalan pályázaton indult önkormányzatunk a siker
reményében.
Mint köztudott, a kormányzat az eladósodott
települések adósságát konszolidálta. Az adósság
nélküli települések azt az ígéretet kapták, hogy részükre kompenzációt fizetnek fokozatosan, illetve
a pályázati lehetőségek biztosításával kárpótolják
őket. Ennek első lehetősége az „Adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztése” című pályázat. Itt egy komoly,
112 millió forintos összegről van szó. Ezen a pályázaton azzal a céllal indultunk, hogy a Kálvária
lakódomb utcáit szilárd útburkolattal láthassuk el,
valamint a törvényességi előírások szerint a településrendezési eszközöket felül kell vizsgálnunk.
A hulladékgazdálkodási törvény változásával
az elszállítás díjai emelkedtek, amit a szolgáltató
felé az önkormányzatnak kell kipótolni. Ennek a
tehernek a kompenzálására a Vidékfejlesztési Minisztérium pályázatot írt ki a hulladékgazdálkodási feladatok támogatására a 2013-ban keletkezett
plusz költségek kompenzálására. Ez egyelőre

csak három hónapot érint, az igényünket beadtuk,
de ígéretek szerint ez a pályázat kiírásra kerül a
2014. év vonatkozásában is. Akkor azon is indulni
fogunk.
Önkormányzatunk régi álma valósulhat meg,
ha eredményesek leszünk a BM által a „Kötelező
feladatot ellátó intézmény fejlesztése és felújítása”
című pályázaton. Itt az 1. számú Óvoda homlokzatának szigetelését, a belső nyílászárók cseréjét
és a teljes fűtéskorszerűsítést szeretnénk elvégezni. Az igényelt összeg 16 540 243,- Ft. Az önkormányzatnak 4 135 061,- Ft önrészt kell biztosítani.
A HungaroControll Zrt már évek óta ír ki pályázatot a repülőtér környezetében lévő települések
részére. Mi is indultunk eddig minden évben és
kaptunk is támogatást. Most a pályázható összeg
35 millió forint, de erre pályázhat 9 budapesti kerület és 11 település. Mi pályázati célul a Mátyás
utca és Tulipán utca sarkán lévő játszótér fejlesztését jelöltük meg. A pályázott összeg 3,5 millió Ft
és 1 millió Ft önrész.
Pályázat került kiírásra az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság megbízásából.

Ezen az önkormányzat a „Pro Patria-Ecseri „Hősök Ligete” felújítása címen indult. Az igényelt
támogatás 4 749 800,- Ft. Ez a templomkertben
kerül kialakításra.
2013-ban bevezetésre került az e-útdíj, ami
jelentős többletköltséget jelent a fuvarozó vállalkozóknak. A kormányzat a díj bevezetésével egyidejűleg a magántulajdonos árufuvarozók versenyképességét javító intézkedésként iparűzési adó
kedvezményt biztosított ezen vállalkozók részére.
Ez az önkormányzatoknak bevételkiesést okozott.
A bevételkiesés ellentételezésére önkormányzatunk 9 025 490,- Ft támogatást igényelt.
Még egy pályázatról szeretnénk említést tenni,
amit ugyan az Ecser Sport Egyesület nyújtott be a
Pest Megyei Labdarúgó Szövetség által kiírt sportpálya felújítási pályázaton, de ennek 30 %-os önrészét az önkormányzat saját forrásból biztosítja.
A beruházás összköltsége 10 000 000,- Ft.
Bizakodva tekintünk 2014 elé. Reméljük, sikeresek leszünk a beadott pályázatok nagy részén
és bízunk abban, hogy ebben az évben végre több
további lehetőségünk is lesz.
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Szabó Bálint világbajnok szeretne lenni!

Zsúfolásig telt nagyterem
Kettős meglepetést hozott az ecseriek
számára a február 16-án megrendezett
Darts Amatőr Verseny, ami az utánpótlás
korosztály számára országos bajnokság
is volt egyben. A verseny ünnepélyes
megnyitására érkezett Gál Zsolt polgármester is csodálkozott a nagyszámú
résztvevő láttán. Az eddigi száz-százhúsz helyett most háromszázhuszonnégy
induló nevezett, s ehhez jöttek még az
utánpótlás fiataljai, meg a kísérők. A
reggeli órákban már több, mint ötszáz
dartsos nyüzsgött a Rábai Miklós Művelődési Házban és környékén. A parkolók
megteltek, amerre a szem ellátott kocsi
kocsi hátán sorakozott a Széchenyi utca
mentén, és a környék utcáiban. Minden
elismerés Szatmári Zsuzsannának és a
szakszövetség munkatársainak, hogy
fennakadás nélkül megszervezték a versenyt. Még az emeleti folyosókon is folyt
a vetélkedés. A másik, szíveket megdobogtató esemény a 13 éves Szabó Bálint ecseri versenyző szereplése. Bálint
ezúttal is nyert, s az országos bajnokság
utolsó fordulójának eredményétől függetlenül ő lett idén az utánpótláskorúak
országos bajnoka. Hab a tortán, hogy
február elején megnyerte a budapesti diákolimpiát. A Magyar Darts Szövetségtől származó hírek szerint Szabó Bálint
pedig tagja lesz a bécsi Ifjúsági Európa
Bajnokság hat fős magyar csapatának. A

versenyt júliusban rendezik a császárvárosban.
Szóval, nagyszerű vasárnapot zártak a
darts szerelmesei Ecseren. A többszáz
résztvevő közül ismerkedjünk meg közelebbről három fiatalemberrel.
Jobbágy Roland Gyöngyösről érkezett.
– Mit szól ehhez a tömeghez?
– Csodálkozom nagyon. Voltam többször már amatőr versenyen a Csepel
Plázában, a Pólusban, de a legnagyobb
mezőny eddig 50-70 fős volt, és már az
is jónak minősült. A nagyszámú indulóra
szerintem senki nem számított.
– Jó, hogy ilyen sokan vannak?
– Mindenféleképpen. Csak – ahogy a
szervezők is mondták – jobb lett volna,
ha fel tudnak erre előre készülni. Akkor

az ifiket is külön indíthatták volna, meg
több tábla állna rendelkezésre.
– Azért megoldották a feladatukat a
szervezők, olajozottan megy a verseny?
– Igen, teljesen. Annak nem örülök
mindössze, hogy egyenes kieséses a
verseny, mert vannak jó képességű versenyzők. S ha kettő közülük összekerül,
az egyik elvérzik már a 300 között. S a
másik, aki esetleg negyed annyira sem
dob jól, mint a jobb kiesettek valamelyike, eljuthat akár a legjobb tizenhatig is,
olyan szerencsésen sorsolták.
– Mióta űzi a dartsot?
– Öt éve.
– Eredményei?
– A Pólusban tavaly sikerült megnyernem ezt az amatőr kupát, két évvel ez-

Jobbágy Roland a házasságkötő terem előtti táblánál versenyzett
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– Foglalkozása?
– Egy vegyipari cégnél vagyok alkalmazástechnikai mérnök.
Misztarka Péter tavaly megnyerte az
amatőr bajnokságot Ecseren. Azért utazott
le barátaival Salgótarjánból, hogy megismételje ezt a bravúrt. Végül azonban meg
kellett elégednie a 33. hellyel. Ez azonban
egyáltalán nem szegte kedvét.
– Valóban nem! – mondta mosolyogva.
– Jövőre ismét eljövök, hogy bebizonyítsam, nem volt véletlen a tavalyi siker.
– Tavaly „csak” 66 induló volt.
– Igen, de főágon, veretlenül
sikerült nyernem, s ez nem kis
dolog számomra.
– Az idei sok induló nem riasztó, nem gyengíti a koncentrációt?
– Nem. Türelmesek vagyunk,
kivárjuk a sorunkat, aztán játszunk egy jót.
– Megéri eljönni Salgótarjánból?
– Feltétlenül. Szoktunk járni
Vecsésre Masza Sanyi bácsiékhoz. Néhány éve ismerjük egymást, mindig szívesen jövünk,
ha van verseny, és ha hívnak.
– Milyenek az ecseri dartsosok?
– Nagyon jók. A játék mellett
a
társaság
az igazán vonzó. MinA tavalyi bajnok Misztarka Péter (fekete felsődenki
pozitív,
mindenki jókedvű,
ben) barátjával. Salgótarjánból jöttek.
így mi is jól érezzük magunkat.
ni?
– Ezek szerint az Ecseri Lakodalmas
– Horgászok is, ahhoz sokkal messzebb- mellett az ecseri darts is öregbíti a falu jó
re is utazok. Szegedre, a Balatonra. Na- hírét?
gyobbak a költségei is. A darts azért is jó,
– Feltétlenül.
mert nem drága sport, mindenki számára
– Hány éves?
elérhető.
– 22.
előtt a Csepel Plázában is én bizonyultam a legjobbnak. Tavaly Ecseren nem
sikerült olyan jól szerepelnem.
– Miért jó a darts?
– Ki kell próbálni. Nehéz elmagyarázni, mi a jó abban, ha dobál az ember. Kell
hozzá koncentrációkészség, jól kell fejben
számolni. Nekem ez megy szerencsére, lehet, hogy ezért is tetszik a játék. Jó, ha az
ember kiszámolja, mennyit kell dobni, mi
a célkitűzés, és halad a célja felé. Elektromos táblával kezdtem, de az nem az igazi.
– Nem fáradságos Gyöngyösről ideutaz-

A tavaszias februárban az udvarrra is nagy szükség volt a versenyzők fogadására
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– Mivel foglalkozik?
– Tanuló vagyok, CNC forgácsoló leszek.
Szabó Bálint 13 éves ecseri versenyző.
– Hallom, hogy esélyed van arra, hogy
te legyél országosan a legjobb versenyző
ebben az évben.
– Igen, mert az eddigi három forduló
mindegyikét megnyertem, s a mostani
versenyen is sikerült az élen
végezni. Tizennyolc
ponttal
magasan vezetem a ranglistát.
– Mióta dar
tsozol?
– Négy éve.
– Mi a jó a játékban?
–
Megtanít
Szabó Bálint
számolni.
– Miért kell itt
számolni?
– Mindig fejben kell tartani, mennyit
dobott az ember, s pontosan mennyi kell
még az eredményes befejezéshez. Az a lényeg, hogy nullára érkezzünk vissza. Ehhez kell számolni.
– Hogy kaptál kedvet a sporthoz?
– A szüleimtől karácsonyra kaptam egy
darts táblát, aztán az egész család dartsozott nálunk. Folytatás Ecseren, az iskolában voltak edzések. Elkezdtem járni,
és sikerem volt benne. A siker pedig itt
marasztalt. Ez nagyon jó dolog. Már nem
fogom abbahagyni, az biztos. Szeretnék
világbajnokságon is részt venni. Sőt: világbajnok is szeretnék lenni – mondta végezetül Szabó Bálint.
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Cabaj-Čapor delegációja Ecseren

Aszódi Csaba András vetített képes előadását tartja

Tetszik a produkció, a vendégek is
szemlátomást jól érzik magukat

A Tájház iránt nagy volt az érdeklődés

Aszódi Csaba András a búdkák történetéről mesél a vendégeknek

A Zöld Koszorú Hagyományőrző Kör február 22-én tartotta beszámoló közgyűlését.
A rendezvényre meghívták partnertelepülésünk, a szlovákiai Cabaj-Čapor delegációját, illetve a hagyományőrző körrel
kapcsolatban álló szervezetek delegációit.
Szlovákiai vendégeink délután érkeztek
meg Ecserre, ahol a Rábai Miklós Művelődési Házban Gál Zsolt polgármester,
Aszódi Csaba András, a Hagyományőrző
Kör elnöke és Barta Zoltán jegyző fogadta
a küldöttséget, amelyet Ing. Jozef Ligač
polgármester vezetett.
Szlovák vendégeink megtekintették településünk központját és a Tájházat. Jozef
Ligač polgármester és kísérete megismerkedett településünkkel. Látogatást tettek
az Andrássy utcai Óvodában, megnézték
a templomot és szintén ellátogattak a Tájházba.
Az esti program élén Gál Zsolt polgármester köszöntötte a vendégeket.
A beszámoló közgyűlésen a hagyományőrző kör vezetése beszámolt arról a
sokrétű tevékenységről, amelyet a tánckultúránk megőrzése, az épített környezet
védelme és gyarapítása, egyáltalán a helyi
hagyományok megőrzése érdekében tettek.
Aszódi Csaba András, a Szlovák Önkormányzat elnöke, a Zöld Koszorú Hagyományőrző Kör vezetője emlékeztetett rá,
hogy 2000-ben jegyezték be a szervezetet.
Szólt arról a kezdeményezésről, hogy a
falu régi épületeit, jeles helyeit helytörté-

neti táblákkal jelölték meg. Közéjük tartoznak a búdkák is, azaz a kis kápolnák,
amelyek gondozását családok társadalmi
munkában végzik a településen. Panenka
Mária szobrát tíz éve állították újra. Ezt
az emlékhelyet például Németh Istvánné
gondozza rendületlen lelkesedéssel és alapossággal. Szólt a Tájházzal kapcsolatos
értékmentő tevékenységről is. Karácsony
előtt készült el az új kerítés, belül pedig
már látható a Kurunczi Lajos által készített és a Tájháznak ajándékozott új sublót,
ami egy korabeli bútor hű másolata. Aszódi Csaba András vetített képes előadásában bemutatta a temető új emlékhelyét,
amely méltó mementót állít azoknak az
elődöknek, akiknek sírjait évtizedekkel
ezelőtt a temető rendezésekor számolták
fel, és maradványaikat közös sírba helyezték. Sok éven keresztül a több száz sírból
áthelyezett emberi maradványok közös
nyugvóhelyét csak néhány fakereszt jelezte. Az új emlékmű a korábbi ecseri
sírkövek mintáját idézi. Feliratán szerepel egy régi ecseri szlovák nyelvű siratóének részlete is, mely Zsilinszki Ferencné
Pecznyik Anna kézzel írott imakönyvéből
maradt. Szólt többek között a rendszeressé
váló évenkénti sikeres Tökfesztiválokról,
a mindenszentek napi temetői áhítatról, a
hagyománnyá lett kapukoszorúzásról és
a Luca-napi hagyomány megtartásáról,
amikor a bajt, bánatot lúdtollal söprik le a
megemlékezés résztvevői, a népviseletbe öltözött leányok.
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A vendégek egyik kórusa fellépés közben
A tervekkel kapcsolatban Aszódi Csaba András megemlítette a
József-napi mesék régi hagyományának felelevenítését. Erre márciusban kerül sor. Lesz idén is nagypénteken
mosdás a Szerelem-patakban, készítenek
virágszőnyeget az Úrnapja alkalmából, s
– közösen a nagyközségi önkormányzattal – megemlékeznek az első világháború
kitörésének 100. évfordulójáról, feltárva,
helyreállítva régi ecseri emlékeket.
Sosovicza Jánosné vezetőségi tag beszámolt saját feladatának eredményeiről, az
óvodásokkal való foglalkozásról. Mariska
néni, aki a mai napig táncol a nyugdíjas
tánckarral, a 2. sz. óvodában csütörtökönként egy-egy órát tanítja a népi táncot.
Ahogy mondta, a gyerekekkel öröm foglalkozni, nagy szeretettel vesznek részt a
munkában, és megvan az eredménye is.
Számos rendezvényen lépnek föl a faluban, mindig nagy sikerrel. Blazsek Beáta
az iskola alsós gyerekeit tanítja néptáncra.
Az elsősök, másodikosok heti egy órában,
órarendszerűen tanulják a néptáncot. Harmadikban, negyedikben pedig szakkörszerűen zajlik az oktatás. Ezen keresztül
igyekeznek a hagyományőrzést, a gyökereket erősíteni. Lukics Gábor a felnőtt
néptánccsoport elmúlt éves sikereiről és
a hagyományőrzés más eseményeiről beszélt. Minden hagyományőrző kör tag tett
koszorút a kapukra, állítottak májusfákat,
nyaraltak is együtt.
A műsorban fellépett mindkét Cabaj-

Čápor-i kórus, az ecseri Nyugdíjas Klub
tánckara, illetve a Zöld Koszorú Hagyományőrző Kör néptánccsoportja.
Gál Zsolt polgármester hangsúlyozta:
„Nagyon örülünk, hogy vendégül láthattuk szlovákiai barátainkat, és részben
viszonozhattuk azt a kedves fogadtatást,
melyben mi is
részesültünk náluk.”
Jozef
Ligač
Cabaj-Čapor
polgármestere
elismerésJozef Ligač
sel beszélt Gál
Zsoltnak a látogatásról. Szemlátomást a
vendégeknek tetszett a falu. Jozef Ligač
kiemelte: „Őszintén remélem, hogy az
eddig kialakult jó kapcsolat tovább fog
erősödni.”

A másik szlovák kórus is sikert aratott

Az ecseri asszonyok táncos bemutatója
A felnőtt
tánckar
látványos
műsort adott
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Ilike virágai Panenka Máriának
A települések megjelenésére általában
jellemző, hogy a közösségi színterek –
mint például az iskola, a templom és a
posta – a falu központjában találhatóak.
Amikor a falvak lélekszáma gyarapodni kezdett, beépültek azok a területek
is, ahol azelőtt csak szántók és szőlők
voltak. Ezeken a „Telep”-nek elnevezett falurészeken viszont nem alakultak
ki úgymond telepközpontok. Szép új
házak sorakoznak egymás mellett utcáról utcára.
Gyakran sétálok a gyerekekkel itt a
telepen a határ felé. Üdítő felfedezés:
Az Attila és Gagarin utca sarkán áll egy
gyönyörű Szűzanya szobor Panenka
Mária felirattal. Marci unokám kibetűzte, de nem értette mit jelent. Jó lenne a
szlovákul nem tudó nézelődőknek egy
magyar felirat is. Valahányszor meglátom, végigsuhan bennem a kérdés:
vajon ki gondozza, ápolja ezt a finom,
cseppet sem hivalkodó kegyhelyet. A
szépen festett faszobor 2004-ben került
ide egy régen itt állt topolyafa helyére.
Azóta mindig friss liliomok, rózsák, orchideák, szegfűk fehérlenek a szoborfülkében és a talapzat körül. Mécsesek

Németh Istvánné Ilike a Szűzanya szobrával. Tíz éve gondozza önzetlenül.
és gyertyák fényesednek a szürkület-

Élelmiszersegély rászorulóknak
Az Ecser Nagyközségi Önkormányzat már
évek óta rendszeresen pályázik a Gyermekétkeztetési Alapítvány „EU Élelmiszersegély”
programjára. Legutóbb 2012-ben volt sikeres
a pályázatunk. Most ismét az önkormányzatra
mosolygott a szerencse, mivel 120 szociálisan
rászoruló család részére sikerült egy kis örömet
szerezni, tartós élelmiszersegély formájában. A
pályázati feltételek szerint elsősorban kiskorú
gyermeket nevelő, kisnyugdíjas, illetve munka-

nélküli személyek, családok részére biztosították az élelmiszert liszt, tészta és keksz formájában, családonként mintegy 13 kg összsúlyban.
A lista elkészítésekor figyelembe lett véve az
iskola, az óvodák és a családsegítő szolgálat javaslata, majd az önkormányzat oktatási és szociális bizottsága jóváhagyása után került sor a
segély kiosztására 2014. február 28-án.
Irsikné Sipos Ildikó
igazgatási csoportvezető

ben. Gyönyörű! Akinek ezt a szépet
köszönhetjük Németh Istvánné Ilike.
Ő az, aki fáradságot és költséget nem
kímélve tevékenykedik a szobor körül.
Tőle tudom, hogy a Szűz Mária szobrot egy ünnepi körmenet alkalmával
még Sándor atya szentelte meg. Ilike
hisz benne, hogy a Szűzanya védőpalástja ott lebeg az egész falu és egész
Magyarország felett. A Szűzanya iránt
érzett végtelen szeretete nyilvánul meg
ezekben a csodálatos hófehér virágokban. Köszönjük neki!
J. E.

Tüdőszűrés, köszönet!
Településünkön 2014. március 3-tól 12-ig zajlott a Tüdőgyógyintézet
törökbálinti munkatársai által biztosított tüdőszűrés. Hosszú évek óta
Tatai Lászlóné Marika szervezi meg a tüdőszűrést Ecseren. A szűrés lebonyolítását munkájukkal segítették: Doma Sándorné, Döbörhegyi Attiláné, Turcsik Ferencné, Barna Sándorné, Kurunczi Lajosné, Matuszka
Lászlóné, Galbavi Istvánné, Konda Andrásné, Fogd Istvánné, Rangits
Zoltánné és Bacsáné Tatai Eleonóra, Szilágyi Ferencné, Székely Tamásné, Szabó Alajosné. Köszönjük szépen Marikának és csapatának!
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

Cserfa

Oktatás-nevelés

9

A farsang hónapja az iskolában
Megkezdődött a Laky Ilonka Általános Iskolában is a 2013-2014-es
tanév második féléve. Az előttünk
álló öt hónapban rengeteg feladat
vár ránk a mindennapos teendők és
munka mellett.
Az egyik legfontosabb és legnagyobb rendezvényünk ebben
a hónapban a farsang volt. Ezt a
programot hagyományosan a felső
tagozat rendezi meg. Minden évfolyam kiveszi belőle a részét, az
ötödikeseké a büfé, a hatodikosok
árulják a tombolát és a belépőt, a
hetedikesek takarítanak a bál után,
a nyolcadikosok öltöztetik fel ünnepi ruhába a tornatermet.
Az idei évben rekordot döntöttek a beöltözők, már régen várta
a zsűri pontjait ilyen sok jelmezes
gyermek és csoport. Kreatívabbnál
kreatívabb maskarákat láthattunk:
mitológiai medúzát, az amerikai
Szabadság-szobrot, Piroskát és a
farkast, földgömböt, alakot változtató autót, Mary Poppinst, hawaii

táncosokat, kínai sárkányt vezetgető gésákat és „diszkópatkányt”.
Óriási sikert arattak a közönség
körében a felső tagozatos csoportos
beöltözők, de talán a legnagyobb
sikere a tanári kar banyatáncának
volt. Olyan élethű volt a jelmezük,
hogy sok pici gyermek valóban el
is hitte, hogy „boszorkányok szálltak erre seprűnyélen”.
Szeretnénk köszönetünket kifejezni minden kedves szülőnek,
akik felajánlásukkal, munkájukkal
segítették a farsang gördülékeny
és sikeres lebonyolítását, illetve az
ecseri polgárőrségnek, hogy jelenlétükkel garantálták a biztonságot
és a nyugalmat.
Február 28-án az Oktatási Hivatal
nyilvánosságra hozta a 2012-2013as országos kompetenciamérés
eredményét. Ezen a felmérésen az
ország összes hatodik, nyolcadik
és tizedik osztályos tanulója részt
vesz. Két kompetenciaterületet
mérnek: matematika és szövegér-

tés. Mindkét évfolyamon az országos átlag felett vagyunk, a nagyközségi iskolákat is megelőztük
néhány ponttal. A szülők saját gyermekük eredményét is megnézhetik
a www.oktatas.hu oldalon a tavalyi
mérésnél kapott azonosítószám beütésével.
Ebben a hónapban kiderült a beiratkozás időpontja is. Egységesen,
minden általános iskolában április 28-29-30-án lesz 8:00 és 18:00
óra között. Kérjük a szülőket, hogy
hozzák magukkal a gyermekük és a
saját személyes okmányaikat is. A
beiratkozásról részletesen tájékozódhatnak Ecser nagyközség honlapján.
Kiss Katalin
mb. igazgató
***
Sikeres farsangi mulatságokat tartottak Ecser két óvodájában, s mint
az előző számunkban beszámoltunk róla, a Rábai Miklós Művelődési Házban is.

Papa Joe ajánlatai - 1500 Ft (32 cm):

Margarita - Papa Joe különleges paradicsomos alapja, mozzarella sajt, friss paradicsomkarikákkal gazdagon
megrakva, bazsalikom
Öt sajtos - Papa Joe különleges paradicsomos alapja ötféle prémium sajttal hintve
Mexikó íze - Papa Joe különleges paradicsomos alapja, mozzarella sajt, ír vörös chedar sajt, tequilában
pácolt csirkemell filé, bacon, vörös bab, bébi kukorica, morzsolt kukorica, jalapeno paprika
Sonkás - Papa Joe különleges paradicsomos alapja, mozzarella sajt, tradicionális trappista sajt, fekete-erdei
prémium sonka, friss paradicsomkarikák
Magyaros - Papa Joe különleges paradicsomos alapja, mozzarella sajt, tradicionális trappista sajt, gyulai
SDUDV]WNROEiV]IHNHWHHUGHLSUpPLXPVRQNDEDFRQSDSULNiVV]DOiPLKHJ\HVHUĘVSDSULNDY|U|VpV
lila-hagyma, friss paradicsomkarikák
Tenger gyümölcsei - Papa Joe különleges paradicsomos alapja, vegyes tenger gyümölcsei, aquadella,
mozzarella sajt, tradicionális trappista sajt, kapribogyó, fekete és zöld spanyol olívabogyó
Papa Joe kedvence - Papa Joe különleges paradicsomos alapja, füstölt sajt, bacon, paprikás szalámi,
jalapeno paprika, fekete és zöld spanyol olívabogyó
BBQ csirkés - egyedi BBQ alap, mozzarella sajt, vörös- és lila-hagyma, friss kaliforniai paprika, görög
fetasajt, bébi kukorica, morzsolt kukorica, tequilában pácolt csirkemell csíkok
Juhtúrós - fokhagymás tejfölös alap, tradicionális trappista sajt, prémium hazai juhtúró, vörös- és lila-hagyma,
füstölt tarja, kolozsvári szalonna
Tonhalas - Papa Joe különleges paradicsomos alapja, vörös- és lila-hagyma, tonhal, tradicionális trappista
sajt, mozzarella sajt, fekete és zöld spanyol olívabogyó, kapribogyó, friss kaliforniai paprika
Gombás - Papa Joe különleges paradicsomos alapja, mozzarella sajt, tradicionális trappista sajt, olasz
gorgonzola, csiperke gomba, laska gomba, fekete-erdei prémium sonka
Készítsd el saját pizzádat ízlésed szerint - 1500 Ft (32 cm):
Alapok: Papa Joe különleges alapja, fokhagymás tejfölös alap, egyedi BBQ alap
Sajtok: tradicionális trappista sajt, mozzarella sajt, füstölt sajt, francia camembert sajt, olasz gorgonzola,
görög fetasajt, ír vörös chedar sajt, prémium hazai juhtúró
Húsok, halak: paprikás szalámi, bacon, kolozsvári szalonna, gyulai parasztkolbász, tequilában pácolt
csirkemell filé, füstölt tarja, fekete-erdei prémium sonka, tonhal, tenger gyümölcsei, aquadella
Zöldségek, gyümölcsök: vöröshagyma, lila-hagyma, kaliforniai paprika, jalapeno paprika, pepperóni paprika,
KD]DLKHJ\HVHUĘVSDSULNDFVLSHUNHJRPEDODVNDJRPEDEpELNXNRULFDPRU]VROWNXNRULFDDQDQiV]
paradicsomkarikák, spanyol fekete és zöld olívabogyó, kapribogyó, vörösbab
Papa Joe Pizza - 70-7727238
2233 Ecser, Grassalkovich tér 5.
www.facebook.com/PapaJoePizza

Hé, Ke, Sze: 11.00 - 22.00
Csü, Pé, Szo: 11.00 - 23.00
Va: 11.00 - 22.00
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A téli közfoglalkoztatási programról

Horgászközgyűlés

Ecser Önkormányzata a Monori Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége támogatásával 2013. november
1-től részt vett a Téli Közfoglalkoztatási Programban.
Ennek keretében novemberben összesen 16 főt sikerült alkalmaznunk az önkormányzati intézményeknél,
illetve az EKO Kft. közreműködésével végeztek különböző feladatokat. Munkájuknak köszönhetően az
oktatási intézményeinknél – 1. sz. óvoda, 2. sz. óvoda
és általános iskola – és a Polgármesteri Hivatalban is
rendezett környezet várta a gyerekeket, ügyfeleket,
valamint a dolgozókat. Nyolc főnek a foglalkoztatása
december 31-ével lejárt. Ketten továbbra is az EKO
Kft. tevékenységét segítik, és egy fő a Polgármesteri

Rákosmezeje Horgászegyesület február 23-án
megtartotta a 2013-at értékelő közgyűlését.
Elhangzott, hogy elvégezték a nádvágást, a
fűnyírást, a tereprendezést. Négy horgászversenyt tartottak. Összesen 706 kiló halat telepítettek. Matuszka László gazdasági felelős és
tógazda tájékoztatást adott az egyesület pénzügyi helyzetéről. Az egyesület a tagdíjakból,
az SZJA 1 százalékából gazdálkodik, ami a
létszám alakulásától függ.
Az új horgásztörvény komoly változásokat ír
elő. Fontos betartani, hogy a tóról a horgászat
befejezésekor élő halat elvinni tilos.
Matuszka László

Hivatalban végez kisegítő adminisztrációs feladatokat
egészen április végéig.
December 1-től március 31-ig 5 fő – szintén a Munkaügyi Kirendeltség szervezésében – alapkompetencia
képzésen vesz részt. Ezt követően – áprilisban – újra
bekapcsolódnak a község működésébe.
Ez év március elejétől április 30-ig újra lehetőség
nyílt szintén ebben a Téli Közfoglalkoztatási Programban 10 fő alkalmazására. Az előzőekhez hasonlóan
több területen látnak el kisegítő munkákat. Remélhetőleg folytatódik ez a jó kezdeményezés, és állami segítséggel az idén is tudunk alkalmazni olyan embereket,
akik régóta nem tudtak állást találni.

Programok a művelődési házban
Rábai Miklós Művelődési és Közösségi Ház
(2233. Ecser, Bajcsy-Zsilinszky u. 3.)
ÚJDONSÁGOK
Kezdő társastánc tanfolyam
A tanfolyam célja, hogy megismerjék és megszeressék a társastánc világát mindazok, akik
kedvelik a zenét, a mozgást és a jó társaságot.
Ezen túl elsajátítják a mindennapi életben
hasznosítható társasági táncokat, hogy felhőtlenül szórakozhassanak bálokon, vállalati rendezvényeken, baráti összejöveteleken.
Tanfolyamon tanított táncok: angol keringő,
bécsi keringő, tangó, slow-fox, quick-step,
jive, rocky, samba, cha-cha-cha, rumba, mambó, salsa.
Foglalkozások heti 1x 60 percben péntekenként 19 órától
Az első foglalkozás időpontja: 2014. április
11. péntek
Részvételi díj: 1.300 Ft/alkalom
Foglalkozásvezető: Svanyova Zsuzsanna, tel:
20/530-4715
Középhaladó társastánc tanfolyam
Tanfolyamon tanított táncok: angol keringő,
bécsi keringő, tangó, slow-fox, quick-step,
jive, rocky, samba, cha-cha-cha, rumba, mambó, salsa.

Foglalkozások heti 1x 60 percben péntekenként 18 órától
Az első foglalkozás időpontja: 2014. április
11. péntek
Részvételi díj: 1.300 Ft/alkalom
Foglalkozásvezető: Svanyova Zsuzsanna, tel:
20/530-4715

telben több helyszínen:
Gyömrői Árvácskák Állatotthon
2230. Gyömrő, Farkasdy út 1.
AniVital Állatorvosi Rendelő
2233. Ecser, Rákóczi u. 59.
Rábai Miklós Művelődési Ház
2233. Ecser, Bajcsy-Zsilinszky u. 3.

RENDEZVÉNYEK

Lazítson a koncerten a szürke tél után, és támogasson egy jó ügyet.

JÓTÉKONYSÁGI KONCERT A
GYÖMRŐI ÁRVÁCSKÁK ÁLLATOTTHON JAVÁRA

További információért kérjük, érdeklődjön bizalommal:
Gyömrői Árvácskák Állatotthon
Ferenczei Éva (06 70 617 5667)

2014. március 29-én, szombaton 19 órai
kezdettel jótékonysági koncertnek ad helyet a
Rábai Miklós Művelődési és Közösségi Ház.
Az állatvédelem kapcsán Ecser több szállal
kötődik a Gyömrői Árvácskák Állatotthonhoz.
Közel 200 kutya és tucatnyi macska orvosi
költségeinek, ivartalanításának kiadásaira fordítódik a bevétel összege.
FELLÉPŐ ZENEKAROK A METEOR
EGYÜTTES, VALAMINT A VAKLÁRMA
CORPORATION.
Támogatói jegyek 1000 Ft-ért válthatók elővé-

CSERETÁMOGATÁS

minden használt autóra,
új Suzuki vásárlása estén
akár

1 millió forint felárral!

Érdeklődni Pokorni Jánosnál
a 06-20/532-1471-es számon lehet.
SUZUKI TAFÁK 1106 Budapest, Keresztúri út 74/B.
www.suzukitafak.hu

MESESAROK
2014. április 9-én, szerdán 10 órától, valamint
11 órától
Sás Károly – Sás Ildikó: Csillaghúr és barátai 1. rész
Interaktív zenés meseprogram a szerzőkkel, az
azonos című könyv alapján.
A belépés díjtalan!
2014. április 18-án, pénteken 17 órától
Húsvéti készülődés
Ezen a délutánon az alkotókészségé és a húsvéti nyuszié lesz a főszerep.
A belépés díjtalan!

JOGOSÍTVÁNY

ISKOLÁNK JÁRMŰVEZETŐI TANFOLYAMOT
INDÍT M, A, B, C kategóriában
2014. március 26-án, szerdán, 18 órakor,
ECSER, MŰVELŐDÉSI HÁZ
Gyakorlati oktatás Budapesten is – Árgarancia
Részletfizetés – Ingyenes gyakorló CD
Bővebb információ: Kiss Zoltán 06/70/206-9202

Gyarmati Tanoda KFT.
www.gyarmati-tanoda.hu
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Nagyböjti erények!
A TÜRELEM: A türelem a megpróbáltatások elviselése, amelyeket nem akarunk. Aki
nem türelmes, mindjárt mindent akar. Aki
nem ismeri a türelem erényét, az szeszélyes
ember lesz. Soha nem elégedett semmivel.
Aki nem türelmes, az megáll a gyermek fejlődési fokán…
A türelmetlen ember másik kísértése a
mindenhatóság. Mindent, de azonnal. Látványosságot, csodákat akarnak. Összetévesztik Isten működését egy varázslóéval. Isten
türelmes. Minden alakalommal, amikor a
kiengesztelődés szentségéhez járulunk, himnuszt éneklünk
Isten
türelméhez.
Az Úr mennyi
türelemmel
hordoz bennünket a vállán. A türelem
haladjon ezen
az úton.
Isten népe
sokat szenvedett, üldözték, megölték
őket, de abban az örömben volt részük, hogy távolról
megpillanthatták Isten ígéreteit. (Zsidókhoz
írt levél). Ezzel a türelemmel kell rendelkeznünk a megpróbáltatásokban: egy felnőtt türelmével, Isten türelmével.
A keresztények ma is szenvednek sokat,
de nem veszítik el Isten Gondviselésébe
vetett hitüket. „Testvéreim, mindig örömnek tartsátok, ha különféle kísértésbe estek,
hiszen tudjátok, hogy hitetek megpróbálása
béketűrést szerez. A béketűrés pedig tökéletességre viszi a tetteket, hogy minden fogyatkozás nélkül tökéletesek, feddhetetlenek
legyetek.” (Jak1, 2-4.)
„Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy
visszavonjam a törvényt vagy a prófétákat,
nem azért jöttem, hogy megszüntessem,
hanem, hogy beteljesítsem.” (Mt. 5, 17.) A
törvénynek ez a beteljesítése nagyobb igazságosságot, a törvények hitelesebb magatartását igényli. Ezt mondja a tanítványoknak
„ha a ti igazságtok nem múlja felül az írástudókét és farizeusokét, semmiképpen nem
mentek be a mennyek országába” (Mt. 5,
20.)
De miben áll ez a nagyobb igazságosság?
Jézus maga válaszol: „Hallottátok, hogy
ezt mondta a régieknek. Ne ölj, aki pedig
öl, méltó az ítéletre. Én pedig azt mondom

nektek, aki haragszik testvérére, méltó az
ítéletre.” (Mt. 5, 21-22.) Ezzel Jézus arra
figyelmeztet: a szavak is ölhetnek. Amikor
valakiről azt mondjuk: olyan a nyelve, mint
a viperáé, azzal mit akarunk kifejezni? Azt,
hogy a szavai ölnek. Tehát nemcsak arról
van szó, hogy nem szabad merényletet elkövetnünk a testvérünk ellen, hanem haragunk
mérgét sem szabad testvérünkre ontani. Nem
szabad rágalmakkal súlytanunk. Rosszat
sem kell testvérünkről mondani. A pletykálkodás gyilkolhat, mert megölheti a személy
hírnevét.
A pletykálkodás
kezdetben
kellemes, sőt
szórakoztató is lehet,
olyan, mintha
cukorkát szopogatnánk.
Végül is a
szívünket keserűség tölti
el és minket
is megmérgez. Ha mindnyájan kerülnénk a pletykálkodást, szentekké válhatnánk.
Jézus a tökéletes szeretetet javasolja követőinek: olyan szeretet ez, amelynek a mértéke,
hogy mérhetetlen, felülmúl minden számítást.
A testvérünk iránti szeretet olyan alapvető
magatartás, hogy Jézus megállapítja: Istennel
való kapcsolatunk nem lehet őszinte, ha nem
akarunk kibékülni testvérünkkel. „Amikor
tehát fölajánlod adományodat az oltáron, és
ott eszedbe jut, hogy testvérednek valami panasza van ellened: hagyd ott az adományodat
az oltár előtt, és először menj, békülj ki testvéreddel” (23 – 24.)
Jézus nem csak a fegyelem külső megtartására fordít figyelmet, a törvény gyökeréig nyúl le, főleg az ember szándékára figyel, vagy is a szívére. Onnan indulnak ki
a jó vagy gonosz tettek. Ahhoz, hogy jó és
becsületes legyen tettünk, nem elegendőek
a jogi szabályok, hanem szükség van mély
megfontolásra, amely egy rejtett bölcsesség,
Isten Bölcsességének a kifejezése, amelyet a
Szentlélek által kapunk meg. Így éljük meg
Isten és a felebarát szeretetét. Ez által lesznek világossá a parancsok tökéletes teljesítésének feltételei.
Barotai Endre
plébános

A Cserfa következő, 2014. 04. száma
április 11-én jelenik meg. Nyomdába
adás: április 08. Lapzárta: március
31.

Nagy tetszést arató színházi előadással avatta fel ecser a művelődési ház új függönyét. A Gyömrő Színház vendégjátékára sokan voltak kíváncsiak. Megtelt a színházterem. A nézők jól szórakoztak a Molnár Ferenc egyfelvonásosán,
amely Az Ibolya címet viselte. A Gyömrő Színház lendületes, szórakoztató produkcióval rukkolt elő, nem véletlenül
aratott a darab közönségsikert. Az önkormányzat tervezi, hogy a jövőben több színházi produkciót invitál Ecserre.
Így a helyieknek a színházi élményért nem kell a fővárosba utazniuk.

Lángolj, kisze, vidd a telet! Vidám télűző buli a 2.sz.óvoda udvarán, kisze báb
L
éégetéssel, sok zenével, verssel… Ma már elvétve ismerik és tartják meg ezt a
hagyományos, régi ünnepet. Jó, hogy a 2. sz. óvodában felelevenítették.

Farsangi fánk, pufóka, a teremben áll a móka...
A farsangolásból az óvodák sem maradhattak ki.
Felvételünk az 1. sz. Óvoda egyik vidám jelenetét
örökítette meg. (Cikk: 9. oldal)

Február 23-án a Gyömrői Sportcsarnokban vettek részt az ecseri óvodások a Bozsik ProgF
A szervezők a gyerekek megjelenését oklevéllel, üdítő itallal és csokival honorálták.

