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Figyelő

Mikor kezdődhet a útépítés a Kálvária-dombon?
Sok vád éri az önkormányzatot, hogy még
2014 júliusában a közbeszerzési refe- testületi ülést hívnem épültek meg az utak a Kálvária dom- rens megbízását a képviselő-testület pol- tam össze, közben
bon.
gármesteri előterjesztés után elfogadta. megérkezett
az
Szeretném ismertetni önökkel, hogy mi Ekkor már megvoltak a tervek, az enge- engedélyes terv,
történt ebben az ügyben.
délyezés első fázisán is túl voltunk, tehát így miden akadály
2013 augusztusában az adósságkon- tudtuk, hogy mire kell kiírnunk a köz- elhárult az útépítés
szolidációból kimaradt önkormányzatok beszerzést. Javasoltam a képviselőknek, elől!
kompenzálása céljából pályázat benyúj- hogy amennyiben bele kívánnak tekinteni
2014. augusztus
tását tette lehetővé a kormányzat azoknak a tervekbe, a hivatalban megtehetik. 2014 29-én két képviseaz önkormányzatoknak, akik 2012-ig nem augusztusában az engedélyes tervek birto- lő beadvánnyal élt
adósodtak el. Ebben része volt az előző kában tudunk kiírni közbeszerzést.
(dr. Petky Ferenc
önkormányzatoknak, de jelentős része
2014. augusztus 21-én rendkívüli testü- és Hosszú János), mely szerint az út mevolt a jelenlegi önkormányzatnak is.
leti ülésen tárgyalta és véleményezhette a redeksége miatt a betonkő nem alkalmas
2013 szeptemberében a pályázat be- testület a közbeszerzési kiírást. Javasoltam ilyen beruházásra, és jelezték, hogy a téli
nyújtásához alátámasztásként képvise- a kormányzati törekvéseknek megfelelő síkosságmentesítés nem lesz megoldható,
lő-testületi ülésen napirendre került a kis és közepes vállalkozások részvételét mert nem lehet sózni a betonkövet. Ezen
Kálvária útépítésének ügye.
kívül jelezték, hogy a közbePolgármesteri előterjesztésként
szerzési bizottság nem 3 fő, haa már elkészült, de lejárt ternem 5 fő kell, hogy legyen.
vek megújítását javasoltam. A
A felvetés kivizsgálását rentestületi ülést megelőző szakdeltem el. Bekértük az egyik
bizottsági ülésen tárgyaltuk a
potenciális gyártó nyilatkozakérdést. Felvetődött, hogy latát, a tervező és egy műszaki vekossági kérésnek megfelelően
zető nyilatkozatát a felvetődött
– alternatív lehetőségként – az
kérdések tisztázására. Mindháaszfalt mellett beton térkőburrom említett szakember egyérkolat kialakítását vizsgáljuk
telműen megállapította, hogy
meg és a tervező javaslatának Felvételünk Solymáron készült, ahol a térkőborítás ki12%-os lejtőre használható a
megfelelően válasszuk ki a bur- válóan bevált a szintén meredek úttesten
betonkő, amely só és fagyálló.
kolatot.
Igaz, jelezték azt is, hogy ma
2014. április 17-én polgármesterként biztosító meghívásos közbeszerzést. Kér- már vannak a sót helyettesítő egyéb lehetájékoztattam a képviselőket, hogy átutal- ve a képviselőket, hogy ajánljanak cégeket. tőségek is. A szakemberek által meghaták a 112 millió forintot (ebből 102 mil2014. augusztus 22-én az egyik kép- tározott útmutatás alapján összehívtam
lió forint fordítható szilárd burkolatú út viselő (Hosszú János) bejelentést tett a a lakódomb érintett lakosait és kértem,
kialakítására és martaszfaltos terítésre), Kormányhivatalnál, amely szerint rövid segítsék a döntéshozatalban a képviselőennek megfelelően a tervek aktualizálása idő telt el a közbeszerzési felhívás meg- testületet. Amennyiben a betonkő mellett
megkezdődhet, a közbeszerzési eljárás ki- érkezése és a rendkívüli ülés között (2 döntenek, már ebben az évben is elkezírásáról pedig később kell dönteni, ha már nap), és tételesen, a kiírás összes pontjára dődhetnek a munkálatok, amennyiben
a tervek rendelkezésre állnak.
megfogalmazott észrevételeket. Sajnálatos nem, akkor jövő tavasszal indulhat a beru2014 májusában a tervezés elkészülte módon módosító javaslatot nem tett, csak házás. Lapzártakor még nem volt ismert a
után kiderült, hogy a szóbeli egyeztetések egy kérdésben, nevezetesen, hogy ezt tár- lakosok és a képviselő-testület véleménye,
ellenére mégiscsak újra engedélyeztetni gyalni szerinte szeptemberben is tudja a a döntésről a következő lapban tudom tákell az útépítési terveinket! Ennek a folya- testület.
jékoztatni önöket.
Gál Zsolt
matát haladéktalanul elindítottuk.
2014. augusztus 28-án ismét rendkívüli
polgármester

Rendkívüli képviselő-testületi ülések
Augusztusban három alkalommal tartott
rendkívüli ülést az ecseri képviselő-testület. A tanácskozásokon felhatalmazták a polgármestert, hogy a Laky Ilonka
Általános Iskola bővítésére – az adatok
pontosítása után – az Együttműködési
Megállapodást kösse meg. Az önkormányzat az oktatás ideje alatt végzett
munkálatokhoz akkor járul hozzá, ha a
beruházó gondoskodik a balesetvédelmi

szabályok fokozott betartásáról és biztosítja hozzá a szükséges műszaki feltételeket.
Döntöttek a grémium tagjai arról is,
hogy a beruházáshoz szükséges önerőt
az önkormányzat biztosítja.
A képviselő-testület határozott arról,
hogy a Kálvária-dombon megvalósuló
útépítésekhez szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatására Szabó Krisztián

közbeszerzési referenssel köt szerződést.
Hozzájárulását adta a testület, hogy
az újonnan alapított Koszta Trans Logisztikai Kft. telephelye működhessen a
Koszta Sped Kft. által bérelt területen. A
hozzájárulás a bérleti idő lejártáig szól.
A képviselő-testület megválasztotta
az Ecseri Helyi Választási Bizottság és a
Nemzetiségi Szavazatszámláló Bizottság
tagjait és póttagjait.
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Elkészült az 1. számú óvoda megújítása
Előző lapszámunkban már írtunk az 1.
számú óvoda beruházásának augusztus
végén várható befejezéséről.
Ahogy azt már többször jeleztem, nagy
szükség volt már az óvoda megújítására,
hiszen egy oktatási intézmény egy település életében kiemelten fontos szerepet tölt
be. Itt kezdődik a gyerekek hosszú útja
az önállósodás felé. Ez a folyamat egyes
gyermekeknél nehezebb, másoknál könynyedebb, de az biztos, hogy meghatározó
jelentőségű. A település vezetőinek mindent meg kell tenniük a lehető legjobb
körülmények megteremtésére, így tett
a jelenlegi képviselő-testület is, amikor
2011-ben elhatározta, hogy teljes felújításba kezd ebben az óvodában is. Mivel
a forrást pályázati lehetőségek nem biztosították, ezért önerőből kellett elvégez-

ni a munkálatokat. Ennek megfelelően
évről évre részekre bontva végeztük el a
felújítást. Remélem, a gyerekek, a szülők
és természetesen az óvoda dolgozói is
örömüket lelik a szép, felújított épületben. Mivel a teljes külső-belső felújítás
fajlagos költsége nem érte el a 60 000 Ft/
m2 árat, így minta lehet a későbbi projektjeinkhez. Szeretném ismét hangsúlyozni,
hogy jelentős mértékben helyi vállalkozások végezték a kivitelezést. Köszönöm az
ő és az EKO Kft. dolgozóinak munkáját,
valamint mindenkinek, aki részt vett a feladat megoldásában és az utolsó fázisban is
sokat tettek az óvodáért. Külön köszönöm
Szilágyi Károly alpolgármester úrnak a
felügyeletét, szakmai segítségét. Most, a
beruházás végeztével azt gondolom, büszkén kijelenthetjük, az óvoda biztosítja azt

Megoldódni látszik a zajkérdés?!
Hosszas küzdelem után célegyenesbe került az M0-ás zajvédő fal magasításának
kérdése. 2014. szeptember 1-jei keltezéssel
levelet kaptunk a Nemzeti Infrastruktúra
Fejlesztő Zrt.-től, amelyben tájékoztattak,
hogy az M0-ás út mellett elhelyezett zajvédő fal magasítására 2010-ben elkészült engedélyes tervek megvalósítására európai
uniós forrást nyertek. Ennek következtében a 2013 decemberében indított közbeszerzési eljárás lezárult. 2014. augusztus
11-én aláírták a fejlesztést biztosító támogatói szerződést.
2014. szeptember 23-án tervezik a munkaterület átadását a kivitelező részére. A
kivitelezés határidejének 2015 első félévét
jelölték meg.
A települést érintő másik zajforrás a re-

pülőtér. Szintén szeptemberben kerülhet
aláírásra egy már néhány hónapja előkészítés alatt álló együttműködési megállapodás a repülőteret üzemeltető Budapest
Airport Zrt. és Ecser Nagyközség Önkormányzata között. Bízom benne, hogy a
repülőtér vezetőivel kialakított jó kapcsolatnak köszönhetően összefogással kezelni tudjuk a problémákat. A repülőtér már
több lépést tett a zajterhelés csökkentésére, ezekről már beszámoltunk önöknek.
Remélhetőleg több, mint 20 év után lassan
kijelölésre kerülhetnek a zajvédelmi körzethatárok, ami a zajterhelés csökkentése
érdekében fontos lépés lehetne. Ecser területén is található olyan vállalkozás, aki
minden alkalommal megtámadja a zajvédelmi körzethatárok kijelölését, ezzel

Választás

Tűzoltótoborzó

2014. október 12-én helyhatósági választás lesz. Szeretném kérni a polgármesterés képviselőjelölteket, hogy tisztességes
kampányt folytassanak, személyeskedéstől és egymás lejáratásától mentesen! Én
magam is így fogok tenni! Tartsuk szem
előtt, hogy közös otthonunk a település,
ahol a választások után mindannyian
békében szeretnénk élni. Mindenkinek
megfontolt voksolást, a jelölteknek pedig
sok sikert kívánok!
Gál Zsolt

Hosszú évek kihagyása után egy maroknyi
csapat elhatározta, hogy Ecser Nagyközség
közigazgatási területén ismételten megalakítja a helyi tűzoltó egyesületet. A cél megvalósítását júliusi határozatával a képviselőtestület is támogatta. A szervezőmunka
megkezdődött, az Ecseri Önkéntes Tűzoltó
Egyesületet 2014 októberében tervezzük
megalakítani. Célul a lakosság biztonságának növelését, az ifjúság nevelését és hagyományaink ápolását tűztük ki.
Sorainkba várjuk azokat az ecseri lakosokat, akik szeretnének segíteni bajba ju-

a kulturált környezetet, ami a hatékony
munkához szükséges. Az óvoda nemcsak
az odajáró gyerekeknek és szüleiknek fontos, de egy újabb lépés a településközpont
felújítási folyamatában. Engedjék meg,
hogy Petneházy Tamásné óvodavezető
szavait tolmácsoljam önöknek: „A nyári
szünet alkalmával tovább szépült óvodánk. A kedvezőtlen időjárás ellenére is
sikerült a tervezett munkálatokat időben
befejezni. Apróbb feladatok még maradtak a szakemberek számára, de ez nem
zavarta a gyermekek fogadását, csúszás
nélkül tudtuk megnyitni óvodánkat. Szeretnénk megköszönni mindenki lelkiismeretes munkáját, ami által egy megújult,
korszerű intézményben tudjuk fogadni
gyermekeinket.”
Gál Zsolt polgármester
megakadályozva a repülőtársaságok által
fizetendő zajvédelmi bírság beszedésének
lehetőségét. A zajvédelmi bírság a zajkárok elhárítására fordítandó!
A harmadik zajártalmi probléma a MÁV
által működtetett vasúthálózat. A MÁV illetékes vezetőivel folytatott egyeztetések
során felvetették, hogy a pályarekonstrukció, illetve az azt megelőző egyeztetés
során Ecser nem jelezte azt az igényét,
hogy itt zajvédő falra lenne szükség. Igaz,
végeztek zajméréseket, de ez nem haladta
meg az egészségügyi határértéket. Az elmaradt beruházásra jelenleg nincs forrás,
de a következő európai uniós ciklusban
talán lesz lehetőség ilyen irányú beruházások megvalósítására. Elérkeztünk a következő európai uniós ciklus kezdetéhez,
jeleztem igényünket az illetékesek felé!
Gál Zsolt
polgármester

tott embertársaikon, szívesen lennének egy
olyan csapat tagjai, ahol elsődleges érték az
ember és környezete, a biztonság, valamint
a hagyományok tisztelete.
Várjuk mindazok jelentkezését, akik felismerték a civil összefogás és az önkéntesség erejét, és tenni szeretnének az egyesület
céljainak megvalósításáért.
ÁLLJON KÖZÉNK, MERT SEGÍTENI JÓ!
Jelentkezni lehet: 2233 Ecser, Steinmetz
kapitány u. 22. Antali Gábor, Telefon: +36
309 680 756 , E-mail cím: antalig@gmail.
com
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Iskola

„Itt van az ősz, itt van újra”
A Laky Ilonka Általános Iskola falait
újra gyermekzsivaj tölti meg, ismét szól
a csengő, megint zsúfolt lett a folyosó, a
termek, a tanári, egyszóval elkezdődött a
2014-2015-ös tanév. Az ünnepélyes tanévnyitót augusztus 31-én tartottuk az iskola udvarán, idén az időjárás is kegyes
volt hozzánk. Vidám műsorral örvendeztettek meg bennünket az első és második osztályosok Arany Zsolt, iskolánk új
igazgatójának tanévnyitó beszéde után. A
legkisebbek – hagyományainkhoz hűen –
ajándékot is kaptak a nagyobbaktól.
Persze az ünnepélyt kemény munka előzte
meg. A tanterembővítés eltolódott, ezért
át kellett gondolnunk, hogy hogyan oldjuk meg, illetve enyhítsük a teremhiányt
úgy, hogy ebből a gyerekek ne érezzenek
semmit. Véleményem szerint a fejlesztőhelyiség bevonásával ez sikerült is. Az
utolsó pillanatban megérkeztek az új tanulói asztalok és székek is, sikerült betölteni
az üres és új álláshelyeket is. Iskolánk új
dolgozói: Serfőző Gyuláné (magyartanár),
Sajermann Nóra (testnevelő), Goda Lívia
(tanító), Farkas Szilvia (tanító), KáplárBozsóki Júlia (tanító). Sok sikert, örömteli
és eredményes munkát kívánok nekik új
munkahelyükön.
Az idei tanévben is próbáljuk megadni
tanítványainknak mindazokat a délutáni
és egyéb programokat, szakköröket, sportolási lehetőségeket, amelyekkel hasznosan tölthetik el a szabadidejüket, köthetik
le energiáikat. Az előző tanévek hagyományos programjait (melyeket a kedves szülők már jól ismernek) beépítettük a munkatervünkbe, jónéhány új elemmel pedig

kibővítettük: tehetségnap, három fordulós
helyismereti verseny, stb. Idén kiemelt nevelési feladatként a hagyományőrzést, a
honismeretet, a magyar kultúra megismerését, a szülőföld szeretetét tűztük ki célul.
Projektnapunk is e körül forog, idén nem
uniós országot mutatunk meg a gyerekeknek, hanem ezen a napon minden Ecserről fog szólni.
Ebben a tanítási ciklusban is ugyanazzal
az elektronikus naplóval fogunk dolgozni,
amelyet már a szülők, gyerekek, pedagógusok is megismertek, könnyen használnak. Mint a tavalyi évben, úgy most is,
minden fontos információt ezen keresztül
juttatunk el tanítványainknak és szüleiknek. Kérjük önöket, hogy hetente legalább
egyszer nézzék meg a jegyeket, üzeneteket. (Az ideális az lenne, ha ez naponta
megtörténne.)
Végezetül néhány szeptemberi programmal ismertetném meg önöket. Szeptember 22-én és 23-án délután lesz az
őszi papírgyűjtés, amelynek a helyszíne
változatlan. Szeptember 22-e délelőttjén
az autómentes világnap jegyében zajlanak a programok, 23-a délelőttjén pedig
a szokásos meseolvasó versenyt rendezzük meg elsőtől hatodikig a Rábai Miklós
Művelődési Házzal karöltve. Ekkor lesz a
meseíró pályázat eredményhirdetése is. A
szülői értekezletek szeptember 8-a és 12-e
között lesznek, igyekszünk olyan időpontokat megjelölni, hogy a többgyermekes
szülők mindegyik értekezletre eljuthassanak.
Mindenkinek vidám és örömteli tanévet
kívánunk!
Kiss Katalin, ig.h.
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Eredmény
Egy bő hónap, és ismét választás Magyarországon.
Nem volt olyan régen, amikor én is kampányoltam; arra
törekedtem, hogy rászolgáljak az emberek bizalmára,
hogy ötödször is megfogjuk egymás kezét azért,
hogy Pest megye dabasi és most a 7. számú vecsési
választókerületben lévő települések jövőképe, értékei és érdekei megfelelő képviselettel rendelkezzenek az Országgyűlésben. Jól tudom mit jelent az
1-2 hónap, az a néhány nap és perc, amikor esélyünk
van odafigyelni egymásra, amikor lehetőségünk van
megkérdezni és elmondani azt, hogy mit gondolunk
a jövőről. S ahogy sokakkal megtörtént már ebben
az országban, ilyenkor megindul a nagyotmondások
lokomotívja, hogy igyekezzen átgázolni a valóságon,
belefütyülve az emberek fülébe mindazt, amit hallani szeretnének; és nem azzal foglalkoznak, ami igazán fontos a közösségnek.
Számomra mégis egyértelmű, hogy az ilyen hangoskodásnak valójában erőtlen a hangja és nem marad meg a szívekben. Valódi eredményeket, sikeres és
erős közösségeket csak ott lehet építeni, ahol létezik
egy alapvető egyetértés és őszinte, személyes meggyőződés, ami meghatároz minden egyes döntést,
és amiben éppen ezért képesek vagyunk megbízni és
támogatni azt.
Mert arra is gondolni kell, hogy mi lesz holnap,
a választás után, és még inkább itt, a településeken,
ahol nem létezik politika, csak igazi, valóságos közélet – olyan közös ügyek – amik azonnal és közvetlenül érintenek mindannyiunkat.
Sokat jártam Ecseren. Találkozhattunk a megújult
faluközpont avatásán, közösségi összejöveteleken,
böllérfesztiválokon, s más jeles alkalmakon.
Bizonyára emlékeznek rá, hogy a tavaszi kampányomban semmiféle rosszat nem mondtam a választókerületben indult jelöltekre. Számomra egyértelmű
volt, hogy a jövőt csak az igenekre lehet építeni. Az
igazi ellenség a betegség, a szegénység, a munkanélküliség, a hit és remény nélküli közösség, mely nem
nyújt biztonságot és jobb jövőt az itt élő embereknek.
Számomra az ecseri közös alkalmakon egyértelműen kiderült: a falu a munkában és az eredményekben hisz. Ezért találhattunk egymásra. És őszintén
remélem, hogy a célegyenesbe fordult önkormányzati
választás kampányában is ez a hang lesz a jellemző.
Most arra kérek mindenkit, aki itt él, hogy legyen
büszke hitére és meggyőződésére és tegyen azért,
hogy az október 12. a béke, a szabadság és az egyetértés napja legyen. Mondjunk együtt igent a közösségre
és az összefogásra. Ezen gondolatok jegyében kívánok sikeres választási kampányt önöknek.
Dr. Szűcs Lajos
országgyűlési képviselő,
elnök, Pest Megyei Közgyűlés
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Példásan tisztességes ember

Ifj. Koczkás László átveszi édesapja posztumusz díját

Jenei Lászlóné kitüntetése
Fotó: Mészáros Zsuzsa

Az Ecseri Önkormányzat által alapított
„Ecserért” kitüntetés elnyeréséért 2014.
május 31-ig lehetett jelöléseket leadni. A
falu vezetősége a múlt évben alapított kitüntetéssel olyan Ecseri polgárok teljesítményét szeretné elismerni, akik a község
érdekében kimagasló munkát végeztek.
Az idén második alkalommal kiosztott
kitüntetés díjazottjai: Jenei Lászlóné és
posztumusz Koczkás László. Korábban
Jeleni Lászlónéról már olvashattak.
Arról, hogy Laci bácsi milyen ember is
volt, mennyi mindent tett ezért a faluért
fia, ifj. Koczkás László beszél.
– Édesapám a háború után került kapcsolatba az Ecseri tánccsoporttal. Kezdettől fogva harmonikával kísérte az együttest és tanította a táncokat. Vezetésével a
csoport az 1949-es Budapesti VIT-en is
fellépett. Később jó barátságba került az

Ecseri lakodalmast 1952-ben megfilmesítő Rábai Miklóssal. A film elkészítéséhez
a táncok, énekek gyűjtésében nélkülözhetetlen segítséget nyújtott. A mi esküvőnkről is filmet készítettek „Lakodalom Ecseren” címmel, ami egyben az utolsó felvétel
Rábai Miklósról. Épp nemrégiben állított
meg egy hölgy, aki elmesélte nekem, hogy
két kisfiával ment az utcán, amikor édesapám meglátta őket. És bár nem voltak
meghívva a lakodalomba, betessékelte és
mindhármukat megvendégelte. Állandó
kapcsolatot tartott az Állami Népi Együttessel.
– Aktívan részt vett az Ecseri sportkörben. Először mint játékos, később pedig
mint szakmai vezető és a sportkör elnöke.
Sokszor saját pénzén utaztatta a játékosokat, ezzel is kimutatva elkötelezettségét a
helyi ügyekért és a sportért. A vasárnapi

„Kiérdemelted a kitüntetést!”
Az Ecseriek többsége ismerte, vagy legalábbis már hallott Koczkás Laci bácsiról. Én is
hallottam róla, hogy példamutatóan szorgalmas és tisztességes mesterember volt. Elmesélem egy Laci bácsival kapcsolatos személyes élményemet. Egyszer kislány koromban, jó
sok kilométerre Ecsertől, eljött hozzánk. Édesapám és ő, távoli – nem tudom hányadik
– unokatestvérek voltak. Valahonnét tudta, (az ilyeneket tudni szokta) hogy igen szegény
körülmények között élünk. Meglátogatott minket és ajándékokat hozott, csak úgy. Sokan
voltunk testvérek, nekem, a nyolcadik legkisebbik gyereknek egy kincsesláda jutott. Fából
készült ládika volt, rézveretekkel. Talán életemben akkor kaptam először ajándékot, amit
évekig őriztem. A kincs maga a kincsesláda volt, amibe Laci bácsi (az arcára már sajnos
nem emlékszem) beletette az életfilozófiáját: segíteni, örömöt okozni másoknak. Én ezt
kaptam tőle. És nyilvánvaló, hogy Laci bácsi gyermekei is megkapták a maguk kincsesládáját tele jósággal, szorgalommal és tisztességgel. Kedves Koczkás Laci bácsi ott fenn a
bárányfelhőkön! Kiérdemelted a kitüntetést!
J. E.

meccsek után tartott megbeszélésekről éjszaka gyalogolt haza Monorról.
– Ecser kulturális és sportéletének meghatározó személyisége volt, összefogta a
fiatalokat. A Ganz-MÁVAG mérnökeként
sokuk pályáját indította el a cégnél.
– Az 1956-os forradalom utáni megtorlásokból ő sem maradt ki. Egy napon,
mikor munkából hazafelé tartott, a vonatnál
figyelmeztették
a jó szomszédok, hogy haza
ne
menjen,
mert otthon az
ÁVÓ-sok várják. Csak más- id. Koczkás László
nap jelentkezett a felszólításra. Nyomban
be is börtönözték és az akkori vezető
elit ízlését kiszolgálva félig agyonverték.
Történelmi furcsaság, hogy a hazájukból
menekültként Magyarországon otthonra
lelt görögök közül kerültek ki a vallatótisztek, akik megkínozták. Ugyanakkor
ebből a kolóniából néhány jó barátja is
akadt.
– Nehéz lehetett elviselnie, hogy ismerte a rosszakaróit, akik ráküldték a karhatalmat. Az érem másik oldala pedig, ami
hitet adott édesapámnak, hogy a tárgyaláson a megfélemlítések ellenére, egységet demonstrálva megjelent a fél falu. Így
csak hét és fél hónapot töltött börtönben.
A falusiak így köszönték meg a sok jót,
amit édesapámtól kaptak.
J. E.
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„Kötelességünk, ecseriek vagyunk”
Szent István ünnepén fellépett a közösségi
rendezvényekről elmaradhatatlan Nyugdíjas
Klub tánckara, énekkara, ezúttal is nagy sikerrel. A műsorban szólót énekelt Sosovicza
Jánosné, Mariska néni, aki szintén kivívta a
közönség elismerő tapsát. Vele beszélgettünk
az ecseri nyugdíjasokról, a Nyugdíjas Klubról, a civil szervezet és az önkormányzat kapcsolatáról.
– Ha nem lenne Nyugdíjas Klub, nem volna
ez az összetartó közösség, akkor hogyan tudná
így kibontakoztatni önmagát?
– Valószínűleg nehezen. Bár tény, mindenhol megtalálom azt a lehetőséget, ami engem
magával ragad, amelyben én a legjobban érzem magam. Így vagyok a Hagyományőrző
Körben lévő barátaimmal, az ottani munkálkodásokkal, de így vagyok ezzel otthon is,
amikor egyedül vagyok. Akkor is szinte mindig énekelek. Szeretek énekelni, táncolni, ez
számomra nagyon jó. Segít elfeledtetni az idő
múlását, szerencsére egyáltalán nem érzem a
koromat.
– Tehát ha nem lenne Nyugdíjas Klub, akkor
szürkébb lenne az élete?
– Biztosan! Munkám során mindig emberekkel foglalkoztam. Nyugdíjba vonulás
után nekem ez a fajta mozgalmasság nagyon
hiányzott. A Nyugdíjas Klubon belül viszont
– az éneklés és a tánc révén – ki tudtam bontakozni.
– Ön ezzel az életkedvvel, frissességével sok
nyugdíjas számára teremt tartalmas nyugdíjas
életet, amire talán többen nem lennének maguktól képesek. Érzi ennek a súlyát, felelősségét?
– Igen, érzem. Évekkel ezelőtt készült egy
riport velem, s abban is azt mondtam, hogy
az ecseri embereket nagyon szeretem, s megteszek értük mindent. Ez az, ami engem igazából motivál.

– A jókedv, a derű életükbe való belecsempészése igazából Mariska néni specialitása.
– Nem biztos. Bizonyára az elődeim is nagyon jól dolgoztak, sok tapasztalatot szereztem tőlük.

Sosovicza Jánosné
– De most a mában élünk!
– Igen, ez most van. Az emberekkel mindig szeretettel, megbecsüléssel próbálok foglalkozni. Mindenkihez igyekszem kedves, jó
lenni, ami a mai világban nagyon sokat jelent.
– Ha az önkormányzat nem támogatná a
klubot, nehezebb lenne a munkájuk?
– Biztosan nehezebb lenne. Nagyon örülünk annak, hogy támogatást kapunk, hiszen
a Nyugdíjas Klubnak csak a tagdíjból van
saját bevétele. A tagdíjat pedig nem akarjuk
magasra emelni, hiszen mégis csak nyugdíjasokról van szó, éppen ezért szükségünk van az
önkormányzat támogatására.
– Az önkormányzat látja azt, hogy jól hasz-

A hagyományőrzés kútforrása
Ha Ecser és hagyományőrzés, akkor Aszódi
Csaba András, az egyik legmarkánsabb, legtöbbet dolgozó Zöld Koszorú Hagyományőrző Kör vezetője.
– Mit jelent Aszódi Csaba András számára
a hagyományőrzés?
– Ebbe születtem, az anyatejjel szívtam
magamba a hagyományápolást. Olyan családban nevelkedtem, amelyben generációk
óta ez mindig fontos volt. Ezt láttam otthon, ezt hozom magammal. Később, ahogy
felnőtté váltam, átrendeződött az a hagyományőrzés, amit gyerekkoromban láttam a

faluban. Napjainkban már a modern kor, a
XXI. század kihívásainak kell megfelelnünk.
Régi ecseri családból való származáson
miatt a falusiak születésemtől fogva ismernek. Nyitottak vagyunk azonban mindenki
számára. Azokat az ecserieket is szívesen
fogadjuk magunk közé, akiket érdekelnek
Ecser hagyományai, de nem itt születtek,
hanem később költöztek a településre.
– Munkájukat civil szervezetként végzik.
Mennyiben segíti ez a forma a tevékenységüket?
– A szervezeti keretek megteremtése le-
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nálják föl a pénzt?
– Biztosan látja, hiszen a pályázaton elnyert
pénzzel el is kell számolni. Látják, hogy a forrást a nyugdíjasokra költjük. A szórakoztatásukra, közös kirándulásokra, egyéb, a tagjaink
érdekét szolgáló közös megmozdulásokra.
– A pályázat átlátható, tiszta dolog, mégis izgalommal jár: kapnak-e támogatást vagy
mégsem…
– Ez így van, bár elmondhatom, hogy a pályázatainkra az önkormányzat mindig jól reagál, s ezért azt érezzük, hogy ezt meg fogjuk
kapni.
– A nyugdíjasok más közösségi programokból is kiveszik a részüket.
– Mindenhol ott vagyunk, ahol a faluért
dolgozni lehet. Részt vettünk a faültetésben,
a szemétgyűjtésben, s más, különféle társadalmi munkában. Egy-egy hívó szóra nem
mondhatjuk azt, hogy nem, mert nekünk kötelességünk elmenni, segíteni. A támogatást
megkapjuk, tehát az önkormányzat figyelmességét nekünk is honorálni kell. Jó kapcsolatban vagyunk a mostani önkormányzattal,
de az volt a régivel is.
– A kötelességtudat nemcsak a támogatás
miatt alakult ki, hanem belülről, szívből is fakad. Jó tenni a faluért! Jól gondolom?
– Igen, ez valóban így van, hiszen a nagyközségért tesszük. Tősgyökeres ecseri vagyok.
Úgy érzem, hogy a régi ecserieknek, illetve
azoknak, akik később költöztek a faluba szintén kötelessége lenne a faluért dolgozni. Én
a belső késztetést nagyon is szívből jövőnek
érzem. Semmire nem tudom azt mondani,
hogy nem. Ha bármiféle társadalmi munka
adódik, mindenkit úgy próbálok mozgósítani rá, hogy ez nekünk kötelességünk, ecseriek vagyunk. Fontos, hogy Ecser szépüljön,
rendben legyen, hogy az emberek jól érezzék
benne magukat.
– De jól is érzik magukat!?
– Igen, jól!
hetőséget biztosított olyan anyagi források
bevonására, amit baráti társaságként működve nem tehetnénk meg. Pályázatainkkal
nyerünk évek óta az Emberi Erőforrások
Minisztériumától, nemzetiségi hagyományőrzésről lévén szó, így ezen a vonalon is
eredményesen tudunk források után nézni.
– Nem olyan régóta az önkormányzatnál
is lehet pályázni.
– Természetesen sokat segít az is, hogy a
nagyközségi önkormányzat civil szervezetek részére néhány év óta pályázatokat ír ki.
Minden évben szoktunk pályázni és nyerni
is. Az így befolyó összegeket Ecserre, a falu
hagyományainak őrzésére forgatjuk
vissza.
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– Különböző rendezvényeken,
megemlékezéseken rendre megjelenik a hagyományőrző kör. A külső szemlélő
ebből azt a következtetést vonja le, hogy a
szervezet szimbiózisban él a falu népével, az
önkormányzattal. Együtt igyekeznek tartalmasabbá tenni a település életét. Ez jól látszik
kívülről.
– Igen. Ecseriek vagyunk, a helyi önkormányzattal együtt kell működnünk. Több
korosztályt ölelünk fel az óvodásoktól egészen a nyugdíjasokig. Csoportokban oktatjuk a néptáncot, korosztályi szempontból is
lefedve a falu egészét. Ezért aztán különösen
fontos, hogy az ecseri önkormányzattal jó
kapcsolatot ápoljunk.
– Az önkormányzatnak nyilván szintén
szívügye a hagyományápolás, eszközei azonban kevesek erre. Legfeljebb ösztönözni tud a
munka elvégzésére. A feladatokat önök végzik, szabadon.
– Persze. Teljesen szabadon végezzük a
munkánkat. Együtt az ötletadókkal, vezetőségtagokkal. Persze csak maroknyi csapatot
alkotunk, de a tagság széles körben segít a
végrehajtásban.
– Például a táncosok szép fellépő ruháit
támogatásból vagy saját pénzből varratják?
– Alapszabály szerint mindenkinek kell
lennie egy rend fellépő ruhájának. Ez főleg
a lányoknál-asszonyoknál zsebbenyúlós do-
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Aszódi Csaba András

log, hiszen a varratás sokba kerül. Ezen felül, pályázati pénzből az egyesület készíttet
további ruhadarabokat. Az iskolai tánccsoportnál ez a szabály felbomlott, ott az egyesületi pénzből varratott ruhákban lépnek fel
a gyerekek.
– A szüreti felvonuláson, amelynek hagyományát egy éve elevenítették föl, az egyik falubeli kft. teherautójáról szólt a rezesbanda.
– Természetesen megkeressük mindazokat, akiktől segítséget remélünk, hiszen csak
így tudunk működni. Az egyesületben nagyon alacsony a tagdíj, szándékosan azért,
nehogy ez legyen az akadálya annak, ha
valaki csatlakozni akar hozzánk. Így aztán
minden forrást meg kell ragadnunk. Nagyon
örülök annak, hogy nemcsak a szüreti fel-

„Egyre jobban érezzük magunkat a faluban”
Takács Sándor, a Varázs Lovas Egyesület vezetője szombat este fél tízkor még lovat szállított,
vasárnap kora délután pedig parlagfüvet kaszált
traktorral a közeli telken.
– Folyamatosan dolgozik?
– Sajnos muszáj! Nincs alkalmazott, mindenki besegít az egyesületbe. Ezt teljes mértékben
családi vállalkozásként csináljuk. A biztonságos
működés megkövetelte a több lábon állást, illetve ha a családnak elő akarunk mindent teremteni, akkor muszáj reggeltől estig dolgozni.
– Hányan tudnak megélni az egyesületből?
– A család. Feleségemmel ketten és a három
gyerek. Sokat kell dolgozni. Ebben a mai világban mindenki így lehet ezzel.
– Ott vannak a falu rendezvényein, a szép paripákat rendelkezésre bocsátják, ha a gyerekek vagy
a felnőttek lovagolni akarnak. Civil szervezetként
együttműködnek az önkormányzattal. Miért csinálják ezt?
– Célkitűzésünk az, hogy a lovassportot, mint
hungaricumot terjesszük. Kicsit kilógunk a sorból, mert mi a western sport irányt képviseljük.
A western Amerikából jött be Magyarországra,

de az alapjai teljesen megegyeznek a magyar csikós hagyományokkal.
– Milyen az a western sport?
– Ez lényegében munkalovaglást jelent. A
marhák terelését és a farm körüli munkák lo-

Takács Sándor
vakkal történő elvégzéséből eredő tevékenységet
foglalja magában. A lovakkal úgy lehet terelni a
marhákat, ahogy a pulikkal a nyájat. Nem mindig szükséges lovas se a nyeregbe. Az erre kiképzett lovak önállóan el tudják végezni a marhák
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vonulás alkalmával, hanem máskor
is segítenek a szervezetek, köztük a
nagyközségi kft. is.
– Azt lehet érezni, hogy hagyományőrzés terén rend van a faluban. A vezetés, a hagyományőrzők egyet akarnak!
– Igen, ez így van. Nagyon büszke
vagyok rá, hogy a hagyományőrző
egyesület vezetése egy irányban gondolkodik, s egyszerre lépve haladunk
előre. Hozzá kell tenni, hogy az Ecseri
Szlovák Önkormányzattal is együttműködünk. Csak akkor jutunk előre,
ha együtt dolgozunk.
– Az Ecseri Lakodalmas szobor közelmúltbeli elkészülte is a hagyományőrzés egyik legszebb alkotása.
– Ez a hagyomány fontos Ecser számára,
hiszen ha az országban kiejtik a falu nevét,
akkor a legtöbb magyar embernek az Ecseri
lakodalmas jut az eszébe. Ez a tény érződött
ki abból is, hogy nemcsak a hagyományőrző
kör, nemcsak a helyi Szlovák Önkormányzat,
hanem több helyi civil szervezet összefogásával készíttettük el a faluközpontban álló
Ecseri Lakodalmas szobrot.
– A jövő hasonlóképpen alakulhat, ilyen
szép együttműködésben, barátságban?
– Természetesen. Ez az emberi kapcsolat
alapként kell, hogy szolgáljon a hagyományőrző közösségi munkában.

terelését.
– Van nekünk is lovas kultúránk. Miért kell ezt
elhozni Amerikából?
– Van lovas kultúránk, de mennél színesebb
a paletta, annál vonzóbb a lovazással foglalkozó szervezet kínálata, annál jobban tudjuk terjeszteni a lovaglás szeretetét Magyarországon. A
lovas íjászatot, a csikós lovaglást sokan űzik. A
western sport lényegében ezekkel
egyenértékű, de mégis van egy
kis stílusbeli eltérése, ami vonzó
az emberek számára.
– Azzal, hogy együttműködnek
az önkormányzattal, csak nehezítik a dolgukat, csak bővítik saját
feladataikat. Nem fölösleges pluszteher ez?
– Egyáltalán nem. Nagyon inspirál bennünket, ha sok gyerekkel, felnőttel ismertethetjük meg
a lovakkal való foglalatosságot,
ha bemutathatjuk a lovakkal való bánásmódot,
a lovak intelligenciáját.
– Az önkormányzati pályázatok fontosak az
ilyen civil szervezet számára, mint az önöké?
– A pályázatok segítik a tevékenysé-
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günket, bár az önkormányzaton kívüli
pályázatokhoz nehéz eljutni.
– De az önkormányzatinál is meg kell teremteni
a sikerhez szükséges feltételeket.
– Igen, az természetes. Szerencsére az ecseri
önkormányzati pályázatok a helyi civil szervezetekre vannak szabva, ezért könnyebb eredményeket elérni rajtuk. Az így elnyert források nagyban
segítik a munkánkat.
– Néhány éve van csak ilyen pályázat a faluban.
Ez nagy változás az önök életében?
– Lehet, hogy korábban is volt, csak mi nem
találkoztunk vele. A mostani időszakban viszont
tudunk róla, a pályázatok elérhetők, amelyek
erősen segítik a munkánkat. Segít benne az önkormányzat. Rajta vagyunk, hogy a lovas rendez-

vények bővülhessenek. Egyelőre nincs még olyan
területe az önkormányzatnak, ahol ezt jól be lehet
mutatni. Van róla közös gondolkodás. A rendezvények egyelőre a sportpálya környékén zajlanak,
ami a mi szempontunkból jó terület. Ám ha az
idő esős, a talaj puha, akkor a lovak mély nyomot
hagynak a pályán, aminek a balesetveszélyessége
miatt a futballisták nem örülnek.
– Szavaiból azt veszem ki, hogy bízik a faluvezetésben, hogy előbb-utóbb lesz valamiféle megoldás
ezen a téren.
– Igen, folyamatosan haladunk előre. A falubeli óvodások, iskolások lovagoltatásában is
megtaláljuk az elfogadható helyeket. Ezek nem a
legjobbak ugyan, de azért használhatók. Mindig
megoldjuk. Ha valaki valamit meg akar tenni, az

Közösen gazdagítják a falut
Az Ecserért Községfejlesztő és Szépítő Egyesület elnöke Császár Zoltán.
– Hogy tudnak önök a faluért dolgozni,
hogy szebb legyen?
– Sok mindent tettünk a faluért 1999.
szeptembere óta. Teleházat működtetünk a
művelődési házban, tanfolyamokat tartunk,
időseknek, fiataloknak biztosítva ezzel az internet hozzáférési lehetőséget. A legnagyobb

segítség a Rábai Miklós Művelődési Ház létrehozásához való hozzájárulás volt, közel
negyven millió forint értékben.
– Ezt hogy kell érteni?
– A művelődési ház építése idején támogattuk az önkormányzatot, sikerült szponzort találni, s az ő pénzével hozzájárulni a
fejlődéshez. Tíz millió forinttal segítettük
továbbá a temető ravatalozójának a létreho-

Cserfa
megkeresi a megfelelő megoldást.
– Más közösségi munkákban is részt vesznek.
Szemétszedés, faültetés. Miért?
– Mindenben részt veszünk az egyesület tagjaival, ami Ecser számára fontos és hasznos. A
faültetéshez még a trágyát is tudjuk biztosítani,
bőven vagyunk belőle. Voltunk parlagfüvet szedni, árkokat takarítani. Segítünk a rendezvények
lebonyolításában, együttműködve más civil szervezetekkel.
– Jó beletartozni a falu nagycsapatába?
– Az ecseri civil szervezetek csapatába jó beletartozni. Szépen tudunk együttműködni.
– Tehát jól érzik magukat Ecseren!
– Tizenhatodik éve vagyunk itt a településen.
Egyre jobban érezzük magunkat!
zatalát. Majdnem minden évben ültetünk
fákat is. A Széchenyi utcában és másutt is
egész sorokat alakítottunk ki.
– Az elmúlt időszak nagy fegyverténye volt,
hogy a régi, beteg, balesetveszélyes fákat megújították az ecseri faluközpontban. Ebben
önök is szerepet vállaltak?
– Igen. Pályázat útján szereztünk pénzt és
ebből vásároltuk a fákat, amelyeket az önkormányzat és a lakosság segítségével ültettünk el.
– Milyen az önkormányzattal való

MEGNYITOTTUNK!
Minőségi
M
inőségi llaminált
aminált padlók
padlók (7-8-10mm)
(7-8-10mm)
1.995
1.995 Ft/m2-től
Ft/m2-től
Kábelcsatornás
Kábelcsatornás PVC,
PVC, mdf
mdf és
és festhető
festhető
szegőlécek
szegőlécek
HidegHideg- és
és melegburkolati
melegburkolati fém
fém profilok
profi
fillok
Dekor
Dekor profilok
profi
fillok
PVC
PVC ccsempeélvédők
sempeélvédők
Műfüvek
Műfüvek

Cím: 2233 Ecser Rákóczi utca 69.
Telefon: 06 30 907 8762
E-mail: info@padlostudio.hu
Nyitva tartás:
H-P: 10-18:00, Szombat: 10-13:00

Cserfa
viszony? Szavaiból kitűnik, mindennapi és szoros.
– A korábbi és jelenlegi önkormányzati
vezetéssel is jó a viszonyunk. Egyesületünk
megalakulásakor aláírtunk egy pártonkívüliségi nyilatkozatot, amihez tartjuk is magunkat.
– Olyan nagy bajban nincsenek, mert –
gondolom – mindkét önkormányzati vezetés
Ecserért akar többet tenni.
– Ez természetes, csak vannak nézeteltérések a korábbi és a jelenlegi vezetői között.
De ez minket nem érint. Korábban is, most
is támogatjuk az önkormányzatot.
– Az önkormányzat tudja-e önöket támogatni?
– Igen. Ha például fát ültetünk, akkor az
önkormányzat kft-je segít vízhordással, a
fák helyének markolóval történő kiásásával,
a lakosság, más civil szervezetek tagjai pedig elültetik. Annak idején volt, hogy valaki
örökbefogadott egy fát, annak nevét a fán
táblával megjelöltük. Ez a folyamat sajnos

Közösen

Császár Zoltán
abbamaradt, mert a polgárok mással vannak
elfoglalva. Örülnek, ha saját gondjaikat tudják megoldani.
– A fák szépek. Gondozzák is őket?
– Hogyne. Én magam is szoktam öntözni,
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gondozni a sporttelepen is, a játszótéren is.
Legutóbb a temető mögött is ültettünk fát,
fajtája kínai császárfa.
– Miért pont ezeket?
– Képesek nagy mennyiségű por, széndioxid lekötésére, illetve nagy az oxigéntermelő
képességük. Azon kívül még haszonfák is. Öt
éven belül 30-40 centiméter törzsátmérőjű,
hat-tíz méter magas fák lesznek a csemetékből. Levelei nagy proteintartalommal rendelkeznek, állati eledelként is felhasználhatók.
– Jól érzik magukat Ecseren?
– Jól, hiszen ecseriek vagyunk. Nem csak
őslakosok, vannak közöttünk beköltözők is.
Jó a kapcsolatunk más szervezetekkel is, főleg a Nyugdíjas Klubbal és a sportkörrel.
– Ha a civil szervezetek összefognak, könynyen egymásra találnak az emberek is.
– Ez pontosan így van.
– Ennél nemesebb céljuk nem is lehetne.
– Nem, ez valóban így van. Reménykedünk benne, hogy minden munkánk a település hasznára válik.

Palackposta a balatonakali kalóztáborból
kisuvickolni,
éjszakai őrséget
biztosítani
és a konyhaszolgálat
sem
maradhatott
el.
Több
parton
is
kikötöttünk (Akali, Fövenyes, Örvényes), ahol
a homokos partszakasz kedvezett a fürdésnek, és az egyik helyen jó magasból
csúszhattunk be a vízbe. A 6. nap régi
kalózszokás szerint 42 ifjú pár mondta ki
a kalózigent. A skorbut ellen a szigetek
gyümölcsei védtek bennünket.
Mindenki aranyröggel távozott…

Tengerünkön állandó vihar dúlt. A gyakori szél és eső kikezdte hajónk árbocát
is, ám a hajóács és a legénység mindig befoltozta a hibákat. Így 7 napig lengedezett
(szárazföldi) hajónkon a zászló Balatonakalin, a kalózok táborában. A legénység toborzása könnyű volt (a jelentkezők
valamennyien az ecseri iskola ifjai voltak), pillanatok alatt betelt a matrózok
és a tisztek helye (idén is!). Az első este
megmártóztunk a hullámokban, majd
kihajóztunk Zánka irányába. A kis kalózok jókedve határtalan volt, énekkel és
tánccal köszöntötték egymást. Az újoncok beavatását az öregebb kalózok szervezték. A próbákat mindenki teljesítette,
így valamennyien letették a kalózesküt.
Szemkötő, szablya, kampókéz, tetoválás,
kalózruha és papagáj készült az ügyes ka-

lózkezek nyomán. Szinte minden nap sikerült a helyi COOP üzletet elfoglalni és
kifosztani. Egyik nap a kapitány osztott
a zsákmányból (babszem), amit a kalózcsehóban eljátszottunk és a nyereményt
kalózkoktélokra cseréltük be. A szárazföld mélyére, Tihanyba is behatoltunk. A
délceg kalózok jól mutattak a kerékpáron
és a kisvonaton is. Az elszánt kalózcsapat
elrettentő erejét bizonyította, hogy még
a tihanyi visszhang sem mert válaszolni.
Nem volt egyszerű a kiskalózok élete,
mert a tapasztalt (ifis) kalózok esténként
kalandos kalóztörténetekkel „altatták”
őket, de végül az éjszakai kalóz-bátorságpróbát is kiállva harcedzett kalózokká váltak. A fegyelmezett kalózélet része
volt, hogy a kapitány parancsára minden
nap fürödni kellett, a legénységi szállást

Baleset. A jelenleg rendelkezésre álló
adatok szerint 2014. augusztus 29-én este
egy férfi közlekedett személyautóval Ecser
lakott területén belül a Rákóczi utcában a
Zrínyi utca felől Maglód irányába. Egy
balra ívelő kanyarban feltehetően nem
megfelelően választotta meg a jármű sebességét, ezért az úttest jobb szélére sodródott, majd egy telefonoszlopnak és egy
fának is nekiütközött. A jármű vezetője a
baleset következtében megsérült, a mentők egy fővárosi kórházba szállították.
Pest Megyei Rendőr-főkapitányság

Felhívás a felsőoktatásban most végzett
elsődiplomás hallgatók részére
Ecser hagyományai közé tartozik,
hogy a képviselő-testület ülésén a polgármester köszönti és megajándékozza azokat a fiatalokat, akik felsőfokú
tanulmányaik befejeztével megszerzik
első diplomájukat.
Mivel erre vonatkozó nyilvántartás

a Polgármesteri Hivatalban nincsen,
az önkormányzat kéri, hogy az érintettek szeptember 30-áig a Polgármesteri Hivatalban jelentkezzenek, vagy
hozzátartozóik, ismerőseik jelezzék,
ha felsőfokú tanintézményben végző
diákot ismernek.
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Programajánló
RÁBAI MIKLÓS MŰVELŐDÉSI ÉS KÖZÖSSÉGI HÁZ
2233. Ecser, Bajcsy-Zsilinszky u. 3.
RENDEZVÉNYEK
2014. szeptember 23-án, kedden 9 órától
Népmese Napja
9 óra Népmeseolvasó verseny gyerekeknek két korcsoportban (3-4. és 5-6. osztályosok)
11 óra A népmeseolvasó - és meseíró
verseny díjátadása. A díjakat átadja Vig
Balázs író.
2014. szeptember 27-én, szombaton 10
órától
Sport – és Egészségnap az Ady Endre utcai Sportpályán az Ecser Sport Egyesület, a Száz Kéz Egyesület, Ecser Polgárőr Egyesület, Ecseri Kulturális és Sport
Egyesület valamint a Rábai Miklós Művelődési Ház közös szervezésében
Idén másodszor várunk minden sportolni
szerető kicsit és nagyot az Ady Endre utcai
Sportpályára.
A rendezvény fő célja a sport és az egészséges életmód népszerűsítése.
Programok:
10.00 Bemelegítés Szilágyi Edinával

10.30 Kerékpározzuk körbe Ecsert!
11.30 Futás
12.00
Kutyás bemutató a Rákosmenti
Kutyakiképző Iskola közreműködésével
13.00 Nordic Walking bemutató és foci
gyerekeknek
13.00 – 15.00 Lovagoltatás a Varázs Lovas
Sport Egyesülettel
13.30 Tánc – és sportbemutatók (aerobic, pilates, reggaeton, thai box, zumba)
15.00 FALUSI CSATA - A Falusi Csata
házigazdája az Ecseri Kulturális és Sport
Egyesület
10 órától Kerékpáros KRESZ pálya az
Ecseri Polgárőr Egyesület rendezésében
A nap folyamán a Gyömrői Árvácskák Állatotthon önkéntes csapatával valamint az
EKSE darts klubbal is találkozhatnak.
Az első 50 regisztráló ajándékban részesül.
Regisztráció 9.30 órától a Sportpályán.
A kezdési időpontok tájékoztató jellegűek!
A belépés díjtalan!
FELHÍVÁS
ECSERI FALUSI CSATA KÜZDELMEIBEN VALÓ RÉSZVÉTELRE
Helyszín: Ady Endre utcai Sportpálya
Időpont: 2014. szeptember 27. szombat
15 óra

Cserfa
Vállalkozó szellemű családi, baráti, civil
szerveződésű csapatok jelentkezését várjuk!
Csapatlétszám: minimum 6 fő – maximum 10 fő
Ami a részvételhez elengedhetetlen:
• jó kedv
• vállalkozó szellem
• csapatszellem
Jelentkezni lehet a Rábai Miklós Művelődési Házban.
Nevezési díj nincs!
SZERETETTEL VÁRUNK MINDEN
ÉRDEKLŐDŐT
VERSENYZŐKÉNT,
SZURKOLÓKÉNT EGYARÁNT!
A Falusi Csata házigazdája az Ecseri Kulturális és Sport Egyesület.
2014. szeptember 29-én, hétfőn 15 órakor
Teadélután az Idősek Világnapja alkalmából
A legismertebb és legnépszerűbb musical
és operett slágerek SZENDY SZILVI és
PELLER KÁROLY tolmácsolásában.
A belépés díjtalan!
Mesesarok
2014. október 2-án, csütörtökön 10 órakor
Aranyszamár Bábszínház: Erdők könyve
A belépés díjtalan!

JOGOSÍTVÁNY
ISKOLÁNK JÁRMŰVEZETŐI TANFOLYAMOT
INDÍT M, A, B, C kategóriában
2014. szeptember 18-án, csütörtökön,
17 órakor,
ECSER, MŰVELŐDÉSI HÁZ
Bármilyen pizzát elkészítünk. Teljes étlapunk, illetve különleges
kedvezmények a Facebook oldalunkon minket lájkolók számára.
www.facebook.com/PapaJoePizza
Papa Joe Pizza - 70-7727238
2233 Ecser, Grassalkovich tér 5.

H, K, Sze: 11.00-22.00
Cs, P, Szo: 11.00-23.00
V: 11.00-22.00

Gyakorlati oktatás Budapesten is – Árgarancia
Részletfizetés – Ingyenes gyakorló CD
Bővebb információ: Kiss Zoltán 06/70/206-9202
Gyarmati Tanoda KFT. OKÉV 13-0976-04

Lélekgondozó

Cserfa
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Az evangélium hirdetéséről Közérdekű
hívószámok
a mai világban
(Ferenc Pápa: „Az evangélium Öröme” c. pápai nyilatkozata nyomán)
„A Lélek segít, hogy közösségben ismerjük fel az idők jeleit. Ő reá hallgatva ülésezett a Püspöki Szinódus. Az új evangelizáció a keresztény hit továbbadásának
szolgálatában.
1. Elsőként a rendszeres és rendes lelkipásztorkodás területe. „Amelyet a Lélek tüze éltet, hogy lángra lobbantsa a hívők szívét, akik rendszeresen látogatják
a közösséget és az Úr napján összegyűlnek, hogy az Ő szavával és az Örökélet
Kenyerével táplálkozzanak” Ide tartoznak azok a hívők is, akik őrzik a mély és
őszinte katolikus hitet. Különféle módon
ki is fejezik azt, de ritkán vesznek részt
az istentiszteletben. De Isten szeretetére
ők is válaszolni akarnak.
2. Olyan megkeresztelt személyek,
akik nem teljesítik a kereszténység követelményeit. Nincs élő kapcsolatuk az
Egyházzal. Nem tapasztalják a hit vigasztalását. Az Egyház – mint mindig
figyelmes anya – arra törekszik, hogy
átéljék a megtérést, amely visszaadja nekik a hit örömét és az evangélium iránti
elkötelezettség vágyát.
3. Az evangelízáció lényege szerint
kapcsolódik az evangélium azoknak szóló hirdetéséhez: akik nem ismerik Krisztust, vagy mindig elutasították. Közülük
sokan titokban keresik Istent, mert az Ő
arcának nosztalgiája mozgatja őket még
az ősi keresztény hagyományokkal rendelkező országokban is. Mindenkinek
joga van az evangélium örömhíréhez
hozzájutni. A keresztényeknek kötelessége hirdetni az evangéliumot anélkül,
hogy bárkit kizárnának. De nem úgy,
hogy új terhet raknak rájuk, hanem mint
akik megosztanak egy új örömöt. Szép
távlatot mutatnak, hogy felébredjen
bennük a vágy annak megismerésére. Az
Egyház a vonzással növekszik.
A latin-amerikai püspökök (Ferenc
pápa is) kijelentették: „nem maradhatunk többé csöndben nem várakozhatunk passzívan a templomaikon belül.
Az egyszerű megőrző lelkipásztorkodásból el kell jutnunk, a missziós lelkipásztorkodásig. „Nagyobb öröm lesz a
mennyben egy megtérő bűnösön, mint
kilencven kilenc igazon, akinek nincs

szüksége rá, hogy megtérjen” (Lk. 15, 7.)
Eme célt szolgálják a városok körüli rózsafüzéres körmenetek. Örömmel
tapasztaltam, hogy Ecseren is történt
ilyen. Családi és ifjúsági táborok szerveződtek, ahol a cél nem a szórakozás,
hanem csak eszköz az evangélium örömének megtalálására. „Ahol ketten vagy
hárman összejönnek a nevemben, veletek vagyok”.
Akik ebben részt vesznek, a Lélek irányítja őket. Fontos, hogy figyeljenek az
Egyház tanító hivatalára. Ne feledkezzünk el a „szolga” szerepéről . A „karizmát” bárki megkaphatja a közösség
javára. Ha nem a maga dicsőségét keresi,
gyümölcsöző lesz.
A szerény és alázatos Krisztust igyekszik követni Ferenc pápa is. Krisztus arcát ne takarjuk el a magunk megdicsőítésével.
Néha olyan nevetséges emberi tulajdonság, akik a rangjuk miatt többnek
tartják magukat a felebarátaiknál, még a
paptársaiknál is.
Jézus Jeruzsálem felé haladva, már az
utolsó heteknél tart. Tanítványai szorongnak, már harmadszor közölte velük:
milyen sors vár reá Jeruzsálemben. („Elfogják. Kiszolgáltatják a pogányoknak és
megölik”). Az apostolok lemaradoznak.
Ahogyan növekszik a távolság köztük és
Jézus között arról kezdenek beszélgetni,
ki az értékesebb közülük. Jézus Krisztus
bevárja őket. Megkérdezi tőlük: Miről
beszélgettetek az úton? Hallgatnak. Érzik, hogy ez nem volt jó. Jézus: „Aki közületek az első akar lenni, legyen a többi
szolgája”.
Légy ott, ahová a Gondviselés helyezett, Jézus munkatársa. Ne feledd, az
evangélium örömhír.
Téged is, de őket is hívja Krisztus. Érted és értünk meghalt és feltámadott. És
mindezt szeretetből tette.
Hazavár bennünket.
Barotai Endre
plébános

Idős, beteg édesanyám mellé segítőt keresek. 06-20-388-1862

Mentők-Központi
Orvosi Ügyelet
104
06-29-526-140
Patika
702-388
Háziorvosi rendelő, II. körzet
(Dr. Kóspál Lajos)
335-969
Háziorvosi rendelő, I. körzet
(Dr. Kovács-Kléh László)
335-168
Fogorvosi rendelő
(Dr. Verasztó Mihály) 336-067
Védőnői szolgálat
335-968
EKO Kft. falukarbantartás
ügyelet
06-30-606-1750
Email:
ekoecser@gmail.com
eko.kft.3@facebook.com
Dél-Pest megyei Víziközmű
Szolgáltató Zrt.
Hibaelhárítás 06-29/340-010
éjjel-nappal
Email:
maglod.ugyfelszolgalat@dpmv.hu
Mérőállás diktálás:
06-29/325-153/529
vagy 06-29/540-510/529
Polgármesteri Hivatal 335-161
Posta
335-179
Eurovill
06/40-980-030
(Közvilágítási hibabejelentés)
Ecseri Polgárőr Egyesület
06-30/621-38-52
email:
polgarorseg.ecser@gmail.com

Ecseri körzeti megbízott
Telefon
06/30-690-8260
e-mail: ecserkmb@gmail.com
A rendőrjárőr teklefonszáma:
06-20-950-75-34
Maglódi Rendőrőrs
325-107
A Cserfa következő, 2014. 10.
száma október 10-én jelenik
meg. Nyomdába adás: október
7. Lapzárta: szeptember 29.

A Szent István-nap egyik sztárfellépője az Irigy Hónaljmirigy együttes volt. Egyik műsorszámukban ecseri gyerekeket hívtak a színpadra, akik szemlátomást nagyon jól érezték ott magukat.

A Jármai József Horgász Emlékverseny résztvevői

Szent István-nap ünnepén Pomlényi
Péter operetténekes a műsor végén
megtáncoltatta Hoffman Istvánnét, a
Nyugdíjas Klub tagját

A Jármai József Horgász Emlékverseny győztesei. Felnőtt: 1. Farkas József, 2. Téglás István (bal szélen), 3. Nagy Károly.
k
Gyermek: Emődi Tamás 2.. Emődi Ferenc 1.
G

