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Képviselő-testületi ülés – január 22.

A rendkívüli testületi ülést a polgármesteri irodában tartották
Ecser képviselő-testülete január 22-én
rendkívüli ülést tartott.
A teljes létszámban jelen lévő képviselők egyhangúlag döntöttek arról, hogy
a grémium kezdeményezi Ecser Nagyközség várossá nyilvánítását. A település vállalja, hogy várossá nyilvánítás
esetén ellátja a városi önkormányzatok
és szerveik részére jogszabályban előírt
kötelezettségeket, azok végrehajtásának
megteremti a szervezeti és személyi feltételeit. A képviselő-testület felkérte a

polgármestert, hogy a várossá nyilvánítási kezdeményezést a kormányhivatal útján terjessze fel az illetékes miniszterhez.
A felterjesztés megtörtént, a várossá nyilvánítási kezdeményezés hivatalos úton
megérkezett a Pest Megyei Kormányhivatalhoz.
A képviselő-testület minden évben két
fordulóban tárgyalja az önkormányzat
költségvetését. A januári testületi ülésen
a képviselők első körben tekintették át az
önkormányzati büdzsét és hét igen szava-

Ünnepi megemlékezés március 15-én
Ecser Nagyközség Önkormányzata sok szeretettel meghívja
Önt és kedves családját 2015. március 13-án, pénteken 18 órára
a Rábai Miklós Művelődési és Közösségi Házba, az 1848-49es forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett ünnepi
műsorra és az azt követő fáklyás felvonulásra.
Közreműködnek a Laky Ilonka Általános Iskola 5. osztályos
tanulói. Felkészítő tanár: Serfőző Gyuláné
A felvonulásra fáklya igényelhető az Általános Iskolában.
(Tel.: 29/335-164)

zat mellett, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül további tárgyalásra alkalmasnak
találták.
A rendkívüli képviselő-testületi ülésen
szó esett az EKO Kft. felügyelő bizottsági tagjainak megválasztásáról. Gál Zsolt
polgármester korábban arra kapott megbízást, hogy az EKO Kft. Felügyelő Bizottsági tagjelöltekkel tárgyaljon. Eddig
négy emberrel egyeztetett, de még nem
kapott végleges választ egyiktől sem.
Kérte, hogy a következő, februári ülésre halasszák el a döntést. Hozzátette, az
érintettek remélhetőleg vállalják a megbízást.
A képviselő-testület egyhangú szavazás mellett támogatta a Gyömrői Árvácskák Állatotthon kérését, hogy egy előre
egyeztetett időpontban térítésmentesen
jótékonysági rendezvényt tartson a Rábai
Miklós Művelődési Ház nagytermében.
Emlékezetes, a nagyközség tavaly is átadta térítésmentesen egy rendezvényre a
művelődési házat egy jótékonysági rendezvényre, amely eredményesen zárult.
A képviselő-testület felhatalmazta Gál
Zsolt polgármestert, hogy az előterjesztésnek megfelelően aláírja a GyömrőMaglód-Ecser szennyvíztelep végelszámolásával kapcsolatos dokumentumokat.
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Ötletbörze a falu fejlődéséért

Az elmúlt 4 évben több alkalommal kikértem a civil szervezetek véleményét az őket
és a települést érintő kérdésekről, szeretném ezt a vonalat tovább erősíteni. A civil
szervezetek tagjai eddig is rendszeresen
segítettek településünkön a rendezvények
szervezésében, illetve önkéntes (társadalmi) munkát is végeztek a saját egyesületük tevékenységén túl. Mára már hagyo-

mányosan megrendezésre kerülnek közös
programok.
Mindezek folytatásaként ismét megszervezzük a településen a szemétszedési
akciót és a faültetést. A Cserfa következő
számában az időpontokat is megjelöljük.
A kérdést tovább gondolva szeretnék ﬁatalokból álló csoportot szervezni a 15 - 25
éves korosztályból azokkal a ﬁatalokkal,

Zárszámadó közgyűlést
és batyus bált tartott a Zöld
Koszorú Hagyományőrző Kör
A január-február hónap az egyesületi közgyűlések megszokott időpontja. Ilyenkor nyílik
alkalom számot vetni az elmúlt év munkájáról és megtervezni az idei tennivalókat. A
téli esték alkalmasak arra is, hogy az egyesületek tagjai, családjuk egy kis beszélgetésre,
vidám estére összegyűljenek.
A Zöld Koszorú Hagyományőrző Kör tagsága is így tett, mikor 2015. január 24-én
zárszámadó közgyűlést és batyus bált tartott.
Az egyesület elnöke, Aszódi Csaba András köszöntötte a Rábai Miklós Művelődési Ház
nagytermét megtöltő tagságot, majd Sosovicza Jánosné ismertette a nyugdíjasok fellépéseit. Beszélt arról a tánctanítási munkáról is, melyet az Andrássy utcai Óvodában végez.
A Laky Ilonka Általános Iskola tánccsoportjainak munkájáról Leskó Gábor tartott beszámolót.
Harazin Piroska és Lukics Gábor a felnőtt tánccsoportot mutatta be képes előadás formájában.
A pénzügyi beszámolót elfogadta a tagság, majd újraválasztotta az eddigi vezetőséget.
Barta Zoltán jegyző az önkormányzat nevében köszöntötte az egybegyűlteket, átadva
Gál Zsolt polgármester üdvözletét.
A hivatalos rész után a Zöld Koszorú tánccsoportjai mutatták meg, mit tudnak, milyen koreográﬁákat tanultak. Fellépett az iskolás, a felnőtt és a nyugdíjas tánccsoport.
A táncbemutatók után a Már a mienk a menyasszony című 2001-ben Ecseren forgatott
dokumentumﬁlmet tekinthette meg a tagság, mely sokakban szép emlékeket ébresztett. A
ﬁlm végén a rendező Király Katalin, valamint Jan Fabisik szlovákiai koreográfus méltatta
az ecseriek hagyományőrzését.
A műsor után az Újhartyáni Fúvószenekar szórakoztatta a vendégeket.

akiket érdekel a
közélet és szeretnének tenni a
településükért. A
választás
során
érzékeltem
azt
is, hogy az információ nem jut
el mindenkihez,
illetve sok olyan
kérdés pedig, ami
nekem egyértelmű, az nem mindenki számára értelmezhető. Ezért szeretnék ezen a
területen is fejlődni, lehetőséget találni a
kölcsönös tájékoztatásra.
A kölcsönös tájékoztatás és az ifjúsági
csoport szervezésének lehetőségéről sokat gondolkodtam, kérem segítségüket.
Amennyiben konkrét ötletük van ezekkel
a kérdésekkel kapcsolatban vagy más, a
település életét jobbá tévő gondolataikat
szeretnék elmondani, kérem az e-mail címemre vagy a hivatal postacímére küldjék
el észrevételüket.
Gál Zsolt
polgármester

Új könyvek
érkeztek
A Márai program és a Pest megyei Könyvtár segítségével az elmúlt évben több
százezer forint értékű új könyvet kapott
a Rábai Miklós Művelődési Házban lévő
intézmény. Az 54 négyzetméteres könyvtár állománya meghaladja a 4500 darabszámot, ahol bárki kedvére válogathat
a gyermek és felnőtt ismeretterjesztő
könyvek, szépirodalmi művek vagy akár
a szórakoztató irodalom remekeiből.
A könyvtár által szervezett könyvbemutatók és rendhagyó irodalomórák
fontos eszközei lehetnek az iskoláskorú
gyerekek olvasás iránti szeretetének
felkeltésében. Ősszel Vig Balázs író és
Balázs Ágnes írónő látogatott el az ecseri
gyerekekhez. Mindketten sikeres, kortárs
gyermekkönyv írók, akik egy-egy játékos, interaktív előadás közben mutatták
be könyveiket. A felnőtt korosztály pedig
Schaffer Erzsébettel találkozhatott egy
felejthetetlen előadás keretében. A bemutatók szervezésében nagy segítséget jelent
a Pest Megyei Könyvtár, akikkel a tavalyi
évben megállapodást kötött a művelődési
ház és csatlakozott a Könyvtárellátási
Szolgáltató Rendszerhez.
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Szabó István támogatja Ecser várossá válását
A IV. Ecseri Böllérfesztivál egyik díszvendége volt Szabó István, aki októbertől – dr.
Szűcs Lajos után, aki összeférhetetlenségi
okokból vált meg e tisztségétől és országygyűlési képviselőként folytatja munkáját –
a Pest Megyei Közgyűlés elnöke. A sikeres
eseményen vele készített interjút a Cserfa
főszerkesztője, Horváth K. József.
– Szabó István október óta a Pest Megyei Közgyűlés elnöke, előtte alelnöke
volt. Mennyiben másabb az új pozíció a
korábbinál?
– Eddig valóban alelnök voltam, az elnök mögött dolgoztam, neki tartoztam
beszámolással tevékenységemről. A választások után változott a helyzet. A legfontosabb, hogy onnantól fogva az elnöké
a felelősség.
– Szerencsére kitaposott úton járhat.
Milyen örökséget vett át?
– Szűcs Lajos képviselő úrral nagyon
jó a kapcsolatunk. Korábban már öt évet
dolgoztunk együtt, harmonikusan tudtunk együttműködni. A megyének 2012.
január 1-től teljesen új feladata lett. Az új
struktúra kialakításában már én is közreműködtem, így nagyon egyszerű, zökkenőmentes volt az átadás-átvétel lebonyolítása, illetve az ügyek elnöki hatáskörben
való továbbvitele.
– Mi az új feladat?
– A legfőbb változás, hogy 2012-től a területfejlesztés a megyék feladata lett. Így
az uniós pénzek elosztásának előkészítése,
megalapozása, az abban való közreműködés, hogy mely területek milyen támogatást kapnak. A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP)
teljesen külön kasszát jelent az uniós támogatási büdzséből. Ezt kell a megyének
megfelelően kézben tartani.
– Elődjéről köztudott, hogy erős megyei kötődésű személyiség. Szabó Istvánnak milyen az identitása?
– Hasonlóan erős az én kötődésem is a
megyéhez, mint Szűcs Lajosnak. Ócsán
születtem, Dabason lakom, Dunaharasztiról származik felmenőim egy része, ahol
1715-től éltek. Feleségem (dabas)sári lány,
szlovák felmenőkkel rendelkezik, mint az
ecseriek közül is sokan. A feleségem ősei
szintén közel háromszáz éve sáriban élnek. A családunk ezer szállal kötődik Pest
megyéhez, innen származik az életerőnk.
– Mit szól ahhoz, hogy Ecseren elhivatottan ápolják a szlovák hagyományokat?

Szabó István
– Pest megye lakosságának döntő része
valahonnan jött. Az én felmenőim svábok
voltak, a feleségemé a Felvidékről, nagyapám felmenői pedig Lengyelországból
érkeztek. Ilyen körülmények között nagyon fontos, hogy ki-ki megőrizhesse az
ősei hagyományait, tudását, értékeit. Ezért
is nagyra értékelendő az a munka, ami
ezen a téren Ecseren folyik. Elnökként el
is mondtam az első közgyűlésen, hogy a
megyében teremtsük meg az emberek számára az identitásukat. Összeszedve hagyományainkat, értékeinket mutassuk be saját
közösségünknek, s a világnak, hogy kik vagyunk, mit tudunk, honnan jöttünk, merre
tartunk. Szeretném, ha megszületne Pest
megye „brand”-je. Sok olyan dolog van a
megyében, ami a helyiek számára valójában nem jelent különlegességet. A térségen
kívüliek számára viszont annál inkább.
Acsa jellegzetessége például a Ganca
Fesztivál. Környékbelieken kívül kevesen

tudják, mi is az a Ganca. Egyszerű, olcsó,
nagyon finom étel. Javaslom, aki teheti,
menjen el Acsára és kóstolja meg, nem
fogja megbánni.
A saját értékeinket meg kell tartani, s
úgy kell hozzáigazítani a mai korhoz, s
csak annyiban, amennyire szükséges. Az
ecseri böllérfesztivál is ilyen: levágni egy
sertést, közösen feldolgozni, majd ugyancsak közösen elfogyasztani nagyszerű közösségépítő, hagyományőrző dolog.
– Ecser pályázik a városi címre. Siker
esetén talán még inkább fontos lehet a
tradíciók megtartása. Hogy látja?
– A városi cím elnyerése a település
kohéziós erejének erősítése szempontjából fontos. Nem hinném, hogy az ecseri
emberek megváltoznának attól, hogy egy
központi döntés nyomán városi polgárrá
válnak. A városi cím jelenthet virtuális
minőségi változást. Meggyőződésem, hogy a falusi magyar és szlo-

Cserfa
vák hagyományokat pedig változatlan színvonalon és mélységben
ápolni fogják a várossá nyilvánítás után is.
– Közgyűlési elnökként tudja támogatni Ecser várossá válását?
– Igen, nagyon. Minden olyan körülményt, amely megerősíti a közösséget,
megalapozza a hosszú távon való fennmaradását, azt támogatni kell.
– Ecsert érintően beszélhetünk-e
konkrétumokról a következő időszak
fejlesztéseivel kapcsolatban?
– Az uniós források fontos jellemzője, hogy hozzájáruljon az adott terület
fejlesztéséhez. A fejlesztéseket azonban
alapvetően a vállalkozásoknak kell megépíteniük. Az Unió „csak” hozzáad ezen
alapokhoz. Látom, hogy Ecseren komoly
fejlesztések vannak előkészítve, amelyek
megvalósítása bármikor elindulhat. Az
ilyen beruházásokhoz már lehet szerezni
uniós forrásokat.
– Az októberi önkormányzati választások idején nagyon jól együtt tudott
működni a Pest Megyei Önkormányzat
Hivatala például az Ecseri Polgármesteri Hivatallal. Ecserről nagyon olajozottnak tűnt a munka, a megyéből hogy
látszott ugyanez?
– Nagyon örülök annak, hogy a település választást lebonyolító közösségei is
így látták az együttműködést. Csapatunk
nagyon felkészült szakemberekből áll. A
közelmúltban volt egy főjegyzői találkozó,
amelyen 2014. három választását értékeltük. E választásokat már az új jogszabályok
szerint kellett megszervezni. A csapatunk
által elsajátított új tudásanyagot továbbítani kellett a települések szakembereinek. Mi
is úgy látjuk, hogy mind a megye, mind a
településeken dolgozó szakemberek kiváló
teljesítményt nyújtottak.
– Ez jó alap lehet ahhoz, hogy a következő öt évben minőségi munka folyhasson a települések és a megyei központ
között.
– Így van. Egymásra vagyunk utalva.
A megye dolga az, hogy kereteket adjon
a településekről jövő kezdeményezések
megvalósulásának. A megye segít abban,
hogy falvaink, városaink identitása erősebb legyen. A települések pedig járuljanak hozzá ahhoz, hogy a helyi sajátosságok fejlesztésével alakuljon ki egy jól
csengő Pest megye márkanév, amelynek
segítségével könnyebben mozoghat ez a
nagyszerű térség minden értéke, embere,
szokása, hagyománya, terméke szerte az
országban, a világban.

Közösen
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Előre az újabb 700 évért…
Érthető Ecser törekvése arra, hogy a település városi rangot kapjon. Sőt! Azt is hozzá lehet tenni, hogy a falu vezetésének ez teljesen
helyénvaló törekvése, hiszen egy esetleges sikeres pályázat esetén
erőteljesebben szavatolható a település önállóságának tartós megmaradása. A polgári jog nyelvén: a felelős grémium a jó gazda
gondosságával úgy jár el, ahogy ebben a helyzetben tőle elvárható. Ismert, a pályázatot beadták, döntés júliusban várható.
Ha csak kitekintünk a környező településekre látható, az elmúlt két évtizedben mind
város lett: Gyál, Vecsés, Üllő, Maglód, Gyömrő, Pécel. Ecser – ismereteim szerint
– megfelel azon kritériumoknak, amelyek alapján nem lenne akadálya a várossá nyilvánításnak. Legtöbben először azt szokták kérdezni: elegendő-e hozzá a mintegy 3800
fős ecseri lélekszám. Erre nyugodtan lehet igen a felelet. Ha Újhartyán 2013-ban
elnyerhette a városi rangot a maga 1400 fős lélekszámával, akkor a lakosság száma
alapján Ecser nyugodt szívvel pályázhat, nem hullik ki a rostán.
Néhány éve született a döntés: csak olyan településen működhet polgármesteri hivatal, ahol a lakosság lélekszáma meghaladja a 2000 főt. Valóban nehezen kiszámítható, hogy ez a határ megmarad-e a jövőben vagy esetleg megemelik. Ha megemelkedik, akkor ez azzal járhat, hogy a községeket, nagyközségeket hozzáteszik egy másik
település önkormányzatához, a lakók ügyes-bajos dolgait a szomszédos városokban
kell majd intézni, például Maglódon vagy Vecsésen. Nyilván ezt nem szívesen fogadják a kistelepülések lakói. A városi rangban lévő településekre ugyanakkor nem vonatkozik a lélekszámhoz kapcsolódó közigazgatási változás.
Az esetleges várossá nyilvánításnak magasabb állami támogatás formájában lehetnek pénzbeli előnyei is, s a gyakorlat szerint a pályázatoknál is nagyobb fejlesztésekre gondolhatnak a városi vezetők, mint a községekben, nagyközségekben dolgozó
kollégáik.
Örömmel olvasom a friss Cserfában, hogy Szabó István, a Pest Megyei Közgyűlés elnöke teljes mellszélességgel kiáll Ecser várossá nyilvánítása mellett. Úgy van,
ahogy mondja, támogatni kell minden olyan körülményt, amely megerősíti a közösséget, s megalapozza egy-egy település hosszú távon való fennmaradását. Méghozzá
úgy, hogy egy esetleges közigazgatási változással az agglomeráció csöndjét, nyugalmát kedvelők – azaz a többség – érdekei változatlanul megmaradnak.
A magam részéről örülnék, ha az idén 700 éves Ecser pályázata sikerrel járna.
További 700 évet jelenthetne az ottélőknek.
Dr. Szűcs Lajos
országgyűlési képviselő

Idei első darts sikerek
Elkezdődött az élet az év elején a magyar Zsuzsanna szintúgy a versenyzők között
darts-sportban is. Január első hétvégéjén volt. A három napos maratoni küzdelmek
a megyei bajnokságon klubunkat Horváth eredménye a következő: női egyéni 9. hely
Tamás, Szatmári László és Szatmári Zsu- (98 főből), nem mellesleg az egyik legjobb
zsanna képviselte. Hölgyversenyzőnk a magyar eredmény ebben a kategóriában.
soft egyéni versenyszámában a képzelet- Tripla Mix 4. hely [Végső János (PSC)
beli dobogó második fokára állhatott.
- Szabados Attila (PSC) - Szatmári ZsuJanuár 17-én a Steel
zsanna (EKSE)]. MixNemzeti Bajnokág első
ed, azaz a vegyespárosfordulóját is megtartotban Végső Jánossal 1.
ták, ahol a hölgyek mehelyet értek el!
zőnyében Varga ValéPihenésre nincs idő,
ria az előkelő 5. helyet
hiszen a megyei csaszerezte meg.
patversenyek is megkezdődtek. Az első
Eközben AusztriáVégső János, Szatmári Zsuzsa
megmérettetésre steel
ban már javában zajlott a Mesterek Tornája (Österreichische szakágban január 20-án, 19 órakor került
Meisterschaften 2015). Miért is érdekes sor Budapesten.
Sz. Zs.
ez? Mert az EKSE egyik játékosa, Szatmári
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Népünnepély lett a böllérfesztiválból
Szoros versenyben, kategóriánként két-két
ponttal megelőzve péceli riválisát a Törökszentmiklósi és Ecseri Böllérek csapata nyerte
a IV. Ecseri Böllérfesztivált, elhódítva ezzel a
zsűri vándorserlegét is a január 17-én a falu
Tájházának udvarán megtartott, népünnepélybe torkolló, nagy sikerű rendezvényen. Második helyen az Összefogás – 2119 Egyesület
végzett, míg a harmadik és negyedik helyen a
vendéglátók két csapata, az Ecseri Malackodók és az EKO Kft. gárdája végzett.
Az időjárás kegyeibe fogadta a reggel fél
hétkor munkához látó csapatokat. A zsűri már
a legelső fázist, a böllérmunkát is díjazta, így
hát csínján kellett bánni a fogópálinkával.
Disznótor ugyanakkor elképzelhetetlen pálinka nélkül. Már a név ‚fogópálinka’ is utal rá,
néhány kortyintás után erősebben lehet fogni
a jószágot a nehéz pillanatokban. Föl is vonultatták a csapatok a jóféle nyakolajakat, amelyek számára szintén kategóriát képeztek az
értékelendő versenyszámok között.
Már az „áldozatok” bontásánál tartott a
munka, amikor – kilenc óra tájban – megtartották az ünnepélyes megnyitót. A verseny jeles vendégei között üdvözölték a házigazdák
dr. Szűcs Lajost, a körzet országgyűlési képviselőjét, Szabó Istvánt, a Pest Megyei Közgyűlés elnökét, Szöllősi Ferencet Pécel és Gyenes
Leventét Gyömrő polgármesterét, dr. Hrutkáné Molnár Monikát, a KLIK Vecsési Tankerület vezetőjét. Kilátogattak az eseményre
Ecser képviselő-testületének tagjai, ott volt a
nagyközség hivatalának vezetője, Barta Zoltán s Aszódi Csaba András, az Ecseri Szlovák
Önkormányzat elnöke, lévén Ecser egykor betelepített tótok leszármazói által sűrűn lakott,
a szlovák hagyományokat is ápoló település.
Elöljáróban Gál Zsolt, Ecser polgármestere
köszöntötte a csapatokat és felkérte dr. Szűcs
Lajos országgyűlési képviselőt beszéde megtartására.
A képviselő kiemelte, az a hagyomány, amit
Ecser már negyedik alkalommal ápol, beleillik
abba a képbe, amit a XXI. század elvár tőlünk.
Mi lenne régi, kedvelt, falusi hagyományainkkal, ha azokat nem ápolnák ilyen gonddal,
honnan tudnák meg gyerekeink, hogyan zajlott le annak idején a disznóvágás, mit jelentett
e fontos esemény a családoknak, baráti körnek, akik részt vettek rajta vagy az elmaradhatatlan kóstolócsomagok révén részesültek
belőle. A böllérfesztivál elsődleges feladata
a hagyományőrzés. A célt – már a verseny
kezdetén nyugodtan kijelenthetem – az ecseri rendezvénysorozat betölti, ami elismerésre
méltó és példa értékű, szögezte le a képvise-

lő. Rámutatott, olyan gasztronómiai termékek
kerülnek ki a csapatok kezéből, amelyek minőségiek, méltók a magasan kvaliﬁkált zsűri
számára való felszolgálásra, zárta köszöntőjét
Szűcs Lajos. Itt jegyezzük meg, hogy az általa
hozott nemes ital, az Irsai Olivér egy 2014-es
szőlőpárlat, fogópálinka kategóriában a zsűri
különdíját érdemelte ki.
Kelemen Endre, a Szabadtűzi Lovagrend
magasan kvaliﬁkált mesterszakácsaiból álló
zsűri elnöke útravalóként kérte a versenyzőket, jól átsült kolbászt és főleg hurkát szeretnének értékelni. Mint mondta, lesz rá elég idő,
a zsűri senkit nem sürget. A lényeg, hogy adják
meg az étel elkészültének minden feltételét,
így az időt is.
A megnyitó ceremóniájához tartozott, hogy
a Zöldkoszorú Hagyományőrző Kör két táncosa: Horváth Anikó és Szatmári László szép
magyar és szlovák táncokat mutattak be.
A verseny közben javában folyt.
A későbbi nyertes csapat, a Törökszentmik-

jára járt a fesztivál apraja nagyja. Meg az RTL
Klub híradója, a csatorna színes riportban számolt be a hosszú kolbászról és a fesztiválról.
Ebédidőre aztán jöttek az éhes szájak a faluból és a környék településeiről egyaránt. Kóstolójegy fejében mindenki abból választhatott
magának ebédre valót, amit éppen megkívánt.
Kora délután már szólt a zene, a sokadalom
jól érezte magát, az emberek egyik csapat sátrától a másikéhoz zarándokoltak, hogy újabb
és újabb ínyencségekkel kössenek barátságot.
Mire az ételek elfogytak, a zsűri is meghozta a döntéseket. A legjobb böllérmunka, a
forralt bor, a legjobb kolbász kategóriában a
Törökszentmiklósi és Ecseri Böllérek lettek a
legjobbak. A péceli Összefogás – 2119 Egyesület csapata a legjobb fogópálinka, a legjobb
toroskáposzta után nyertek elismerést, illetve
elhódították a zsűri különdíját a legﬁnomabb
levesükkel.
A legjobb hurkát az Ecseri Malackodók készítették, míg az EKO Kft. a Közönségdíjat

A győztes csapat
lósi és Ecseri Böllérek Sztancsik Csaba vezetésével kitették az asztalra eddigi nyereményserlegeiket, okleveleiket, ezzel is igyekezve
megtépázni versenytársaik önbizalmát. A pécelieknél nemcsak a szakma nagymestere, Kővári Imre csapata sürgött-forgott, hanem még
a város vezetésével is megerősítették magukat.
Szöllősi Ferenc polgármester a sertésbontásban jeleskedett, a város jegyzője, dr. Kovács
Ágnes pedig a hurkatöltésben és a töltött káposzta készítésben csillogtatta képességeit. A
házigazdáknál, az Ecseri Malackodóknál Szilágyi József, a sportkör elnöke tartotta kézben
a karmesteri pálcát, míg az EKO Kft. csapatánál Kun Attila volt a mindenes, a zökkenőmentes versenyzés kulcsﬁgurája.
Még delet sem mutatott az óra, amikor elkészült a törökszentmiklósiak meglepetése, a tizenöt méter hosszú kolbász, amelynek csodá-

tudhatta magáénak.
Összesítésben pedig, ahogy a bevezetőben
írtuk a Törökszentmiklósi és Ecseri Böllérek
csapata hódította el a zsűri vándorserlegét.
– Ezért jöttünk! – kiálltott fel örömében
Sztancsik Csaba, a győztesek vezetője.
Szöllősi Ferenc, Pécel polgármestere, aki
szintén örült a második helynek, köszönetet
mondott a minőségi szervezésért Ecsernek
jelezve, hogy jövőre is jönnek, győzelmi reményeket táplálva. Kiemelte, a rendezvény
legfőbb értéke, hogy módot ad a települések
közötti emberi-baráti kapcsolatok erősítésére,
ami nagy kincs manapság.
A résztvevők nagy tapssal búcsúztak a
csapatoktól, s ahogy már a népünnepélyeken
szokás, még sokáig ettek, ittak, s jót mulattak.
Voltak, akik Abonyi Attila ecseri lemezlovas
lüktető zenéjére táncra is perdültek.
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„A háziorvoslás az igazán emberközeli feladat”
Kóspál doktor ÁNTSZ-hez történő bejelentésével kezdődött a változás Ecser egészségügyi
ellátásában.
„Az ecseri II. körzetben, folyamatban lévő
változásokhoz kapcsolódóan dr. Kóspál Lajos
átmeneti akadályoztatása miatt 2015.01.05től 2015.02.28-ig a betegellátásról az Egészség Bt. másik orvosa, dr. Hahn Mária gondoskodik. A doktornő a megfelelő képzettséggel
rendelkezik, a munkáját a bt. alkalmazottjaként végzi. A változtatást kérem engedélyezni
szíveskedjék.
Ecser, 2014.12.18. Köszönettel: Dr. Kóspál
Lajos.
Kóspál doktor írta lapunknak. „Három évvel ezelőtt pár szó megjelent a Cserfában:
”… a Petőfi utcában, albérletben indult az
akkor 33 éves fiatal orvos ecseri pályafutása. (…) Érdekes út vezetett a szerbiai Adán
született fiatalember ecseri letelepedéséig.”
Az akkor 33 éves fiatalember életében és
Ecser történetében azóta eltelt 33 év. Ecser
faluból nagyközség lett, a fiatalemberből az
„öreg doktor” lett. Amíg egy település életében az idő múlása – jó esetben – szépülést,
fiatalodást jelent, addig az egyén életében
az idő múlásával eljön a visszavonhatatlan,
a visszavonulás az aktív munkától. 2014 folyamán a praxisomban megjelent egy doktornő, decemberben engedélyt kértem és
kaptam a területileg illetékes ÁNTSZ-től és
az Ecseri Önkormányzattól, hogy 2015 januártól a doktornő helyettesítsen. S most
úgy tűnik, hogy március elsejétől dr. Hahn
Mária belgyógyász, háziorvos – minden hivatalos engedély, a frissen szerzett háziorvosi
szakvizsga birtokában – véglegesen átveszi a
praxist. A közben megöregedett fiatalember
a fonendoszkópot leteszi. A továbbiakban,
természetesen, szükség szerint helyettesítheti
a doktornőt, de képviselőként is részt vesz a
község életében. Az elmúlt 33 év alatt megszerette ezt a falut és most már véglegesen itt is
marad, amíg egészsége engedi. Jó egészséget
kívánok a 700 éves ecserieknek! Dr. Kóspál
Lajos nyugalmazott címzetes főorvos.”
Dr. Hahn Máriával a megszokott helyen,
a Zrínyi utcai rendelőben beszélgettünk egy
hosszú rendelés után.
– Hogy került Ecserre?
– Több ecseri ismerősöm van, akikkel évek
óta tartom a kapcsolatot. Ők mondták, hogy
Kóspál Lajos doktor nyugdíjba készül, s jó
lenne, ha a helyére megbízható, jó orvos kerülne. Ezt követően ismerkedtünk meg a doktor úrral, megnéztem a rendelőt és megtetszett
a hely.

– Hova valósi?
– Komárom-Esztergom megyében születtem, de 27 évet éltem Győrben, onnan jöttem
Ecserre.
– Győr nagyváros, Ecser kis falu. Mégis
vonzotta ez a lehetőség?
– Azért vonzott, mert a 27 évi kórházi munkát abbahagytam, és már elkezdtem dolgozni
háziorvosként Győr-Moson-Sopron megyében. Egy Ecsernél jóval kisebb, 1500 lelkes
faluban voltam lényegében vegyes praxisú
faludoktor. A kistelepülésre szintén kijártam
– akkor Győrből – nap-nap után, itt ismer-

– Magyarán akkor mindent tud az emberi
szervezet működéséről...
– Sajnos nem. Szoktam mondani itt is az
embereknek, hogy én sem a Jóisten földi helytartója vagyok, hanem csak egy orvos. Az ember mennél többet tanul, annál inkább rájön,
hogy valójában kevesebbet tud, mint szeretne.
Sok mindent tanultam, láttam, tapasztaltam,
de – ahogy mondani szokták – a jó pap is holtig tanul.
– Itt fog élni Ecseren vagy kijár majd ide?
– Győrből elköltöztem, Budapesten élünk
a családommal, onnan fogok rendszeresen

Kóspál doktor a fonendoszkóppal és a rendelő kulcsainak átnyújtásával jelképesen átadja a
praxist utódjának, dr. Hahn Máriának, aki szintén hosszú távra tervezi a munkáját Ecseren.
kedtem meg a házi orvoslás rejtelmeivel, itt
kezdtem gyakorolni ezt a szakmát, elsajátítani a házi orvoslás csínját-bínját. Úgy látom,
hogy Magyarországon az emberek segítségre
szorulnak, s a kis bajt mindig könnyebb orvosolni, mint a nagyot. Kórházba a nagybetegek
kerülnek. Ha a panaszok javát helyben meg
lehet gyógyítani, az nem csak a betegeknek
jobb, hanem akkor a kórházi doktoroknak
kevesebb és könnyebb a munkája, javulhat az
ellátás hatékonysága. Egy idő után az ember
rájön, hogy valahol a házi orvoslás az igazán
emberközeli feladat. Egy nagy gépezetben
betöltött fogaskerék szerep mellett sokkal inkább jobban esik neki, ha itt találkozik a betegekkel és rajtuk szeretne segíteni.
– A három évtizedes gyakorlatot belgyógyászaton szerezte?
– Nem. Patológusként kezdtem. A szakvizsga megszerzése után kerültem a klinikumba,
és tartósan, évtizedeken át belgyógyászaton
dolgoztam.

Ecserre jönni.
– Január óta már helyettesíti Kóspál doktort.
Milyenek voltak az első időszak tapasztalatai?
– Sokat dolgoztam és élveztem a munkát.
Minden nap csordultig volt a váróterem, ellátatlan beteg nem maradt. Fogalmazhatunk
úgy, hogy döntő többségében pozitív benyomásokat szereztem.
– Kóspál doktor úr 33 évet töltött itt. Ön is
hosszá távra tervez?
– Igen!
– A település egészségügyi ellátásában van
elképzelése?
– Igen. A jövőben az önkormányzat segítségével szűréseket szeretnék rendszeresíteni.
Például a gastroenterologiai-vastagbéldaganat
szűrés, a végbél ﬁzikális vizsgálata (RDV).
– Az ifjúság jövője fontos önnek?
– A legfontosabb. A gyerekek az élet igazi
értelmét adják a születésük pillanatától kezdve. Jó lenne, ha a praxisban egyre több újszülött sorsát követhetném felnőtt korukig.
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Kilyukadt a radiátor, elöntés az iskolában
Az új esztendő nem kezdődött szerencsésen a Laky Ilonka Általános Iskola életében. A téli szünet utáni első tanítási nap
hajnalán az emeleten kilyukadt radiátor
miatt az épületnek ezt a szárnyát szinte
áradásszerűen elöntötte a víz. A kár nagy
volt. Tönkrement a lépcsőház burkolata,
a 9. és 10. tanterem mennyezetéből ömlött a víz, átáztak a bútorok, az elektronikus berendezések. A kárfelmérés után
azonnal megkezdődött a felújítási munka, amelyet az EKO Kft. végzett, illetve
végez folyamatosan. Teremről teremre
haladva dolgoznak. A két megszépült
földszinti helyiséget már birtokba is vették tanulóink. A munkálatok nem okoztak fennakadást a tanításban, egy hétig az
1. a, az 1. c és a 2. a osztályok a művelődési házba költöztek át, a felsősök pedig az
órák nagy részében nem „vándorolnak”,
hanem a tanárok mennek hozzájuk. Ez
még körülbelül egy hónapig így is marad, ugyanis addigra lesz kész az összes

felújításra váró terem. Kellemetlenség, de
cserében 7 terem lesz kifestve, kettőben
lambéria kerül a falakra, egynek a padlóburkolata is megújul, a tetőtéri két osztályterem falai pedig gipszkarton borítást
kapnak.
Január 16-án lezártuk a 2014-2015-ös
tanév első félévét. A gyerekek egy héttel
később, január 23-án kapták meg a félévi
értesítőjüket. A szokásos félévi szülői értekezleteket január 26. és 30. között tartották az osztályfőnökök. A tantestület
29-én értékelte az elmúlt időszakot nevelőtestületi értekezlet keretében.
Január 22-én elindult az úszásoktatás az
ötödik osztályosoknak a gyömrői uszodában. Ez kilenc alkalmat jelent, teljesen
ingyenes, hiszen a mindennapos testnevelés részeként írja elő a kerettanterv.
Az iskola teljes létszámával csatlakozott
a Magyar Kultúra Napján meghirdetett
„Együtt szaval a nemzet” kezdeményezéshez. A művelődési házban szavaltuk el

közösen a Himnusz első versszakát és a
teljes Szózatot.
Már gőzerővel készültünk a február
6-ai farsangi bálra, amelyet hagyományosan a felsős munkaközösség rendez meg
minden évben.
A KLIK Vecsési Tankerületének jóvoltából hetente egy napon, pénteken iskolapszichológus áll rendelkezésére minden
tanulónknak. Ez nagyon nagy előrelépés,
hiszen már másfél éve ez a szolgáltatás
nem volt biztosított. A múlt félévben
néhány alkalommal az Üllői Pedagógiai
Szakszolgálat munkatársa elkezdett foglalkozni a tanulókkal, de ez is gyorsan
megszűnt. Most Kiss Angelika pszichológus jár ki intézményünkbe. Munkája
nagy segítség lehet a családoknak a gyermeknevelésben, az iskolai konfliktushelyzetek megoldásában, a tanulási nehézségek hátterében húzódó lelki problémák
feltérképezésében, kezelésében.
Kiss Katalin igh.

Az iskolaérettségi vizsgálat rendje
A törvény rendelkezése szerint azokat
a gyermekeket kell beíratni az iskolába,
akik augusztus 31-ig hatévesek lesznek.
A 2015/16-os tanév szeptemberétől tehát
azok tankötelesek, akik 2009. szeptember
01. előtt születtek, hiszen 2015. augusztus
31-éig betöltik 6. életévüket.
Az iskolai beiratkozás előtt meg kell hozni a felelősségteljes döntést, elég érett-e
a gyermek az iskolakezdésre. Az iskolaérettség alatt alkalmasságot értünk, ami
nem azonos az „okossággal”. Az alkalmasságnak három kritériuma a testi-,
értelmi-, szociális fejlettség megfelelő
szintje. A hat év körüli gyermekek nagy
része alkalmas az iskola megkezdésére.
Amennyiben kérdésként merül fel, hogy
megállja-e a helyét a gyermek az iskolában, azt javasolom a szülőnek, minden
esetben hallgassa meg a gyermekét nevelő óvodapedagógus véleményét. Amenynyiben az óvodapedagógus és a szülő
egymást segítve keresik a kérdésekre a
válaszokat, akkor jó az esély arra, hogy
megtalálják a gyermek számára legkedvezőbb megoldást.
A törvények alapján az óvodavezető
dönt arról, hogy a gyermek szeptemberben megkezdje-e a tankötelezettség
teljesítését, vagy még maradjon egy évig

óvodában. Amennyiben az a döntés születik, hogy óvodában marad, és egy év
múlva az óvodavezető még mindig úgy
látja, hogy nem érett a gyermek az iskolára, szakértői bizottság véleményét kell
kérnie. Tehát amennyiben a szülő és az
óvoda véleménye egyezik, csak abban az
esetben kell szakértői vizsgálatot kérni,
ha nyolc évesen szeretnék iskolába küldeni a gyermeket.
Szakértői bizottság javaslatát kell kérni
még a következő esetekben:
1. Hat éves kor betöltése előtt szeretnék
beiskolázni a gyermeket. Ebben az esetben a járási hivatal engedélye is szükséges. 2. A szülő nem ért egyet az óvodavezető döntésével. Ezt írásban kell jeleznie
az óvodavezető felé. 3.Nem járt óvodába
a gyermek, és így az óvoda nem tudja
megítélni a gyermek fejlettségét.
Az iskolaérettségi vizsgálat elvégzése a járási szakértői bizottság feladatkörébe tartozik. A Vecsési járás esetében a PMPSZ
Üllői Tagintézménye látja el ezt a szakfeladatot. A vizsgálatra történő jelentkezés, a szakértői vélemény iránti kérelem
nyomtatvány (15/2013 EMMI rendelet
4. sz. melléklete) nagyon pontos kitöltésével történik, amihez mellékelni kell a
rendelet 1. sz. mellékletét, az orvosi adat-

lapot, valamint egy részletes pedagógiai
jellemzést.
Az iskolaérettségi vizsgálatot a szakszolgálat pedagógusai, pszichológusai végzik.
A vizsgálat végén, minden esetben személyesen megbeszéljük a szülőkkel beiskolázási javaslatunkat. Az írásba foglalt,
részletes szakértői véleményt postai úton
küldjük meg a szülőknek és az óvodának.
Telefonszámok: 06 29 321 904, 06 30 684
7972
E-mail cím: pmpsz.ullo@upcmail.hu
József Éva mb. igazgató
PMPSZ Üllői Tagintézmény

Rajzpályázat gyerekeknek. A Pest megyei óvódások és iskolások rajzait várják a rendőrök, melyeken a gyerekek megmutathatják,
hogy mit jelent számukra a biztonságos közlekedés. Az ORFK – Országos Balesetmegelőzési
Bizottság idén is megrendezi a „Biztonságos
közlekedés gyermekszemmel” elnevezésű, felmenő rendszerű rajzpályázatát. A Pest Megyei
Rendőr-főkapitányság Balesetmegelőzési Bizottsága a Pest megyei óvodások és iskolások
munkáit 2015. április 20-ig várja. A pályázaton
három kategóriában – óvodás, általános iskola
alsó tagozatos és felső tagozatos – indulhatnak
a gyerekek. Kategóriánként az első 6 helyezett
díjat kap a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság
Balesetmegelőzési Bizottságától.

Hirdetés
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SAJTÓKÖZLEMÉNY
UNIÓS TÁMOGATÁS SEGÍTSÉGÉVEL FEJLESZTETTE ÉS BŐVÍTETTE KAPACITÁSÁT A PRO-FORM
KFT. AZ ECSERI TELEPHELYÉN.

A Pro-Form Kft. 106,45 millió forint uniós támogatást
nyert a Közép-Magyarországi Operatív Program,
Komplex vállalati technológia –fejlesztés mikro-, kis- és
középvállalkozások számára
című pályázati kiíráson. A
projekt összköltsége 266,12
millió forint volt, mely révén
kapacitásbővítést és technológiafejlesztést hajtott végre.
A Pro-Form Kft. fő tevékenységi

körei az egyszer használatos hőre
lágyuló műanyag csomagolóeszközök gyártása, vastag lemezek
vákuumformázása és kikészítése,
valamint az ezeket a tevékenységeket kiszolgáló lemez és fóliagyártás extrudálással.
Magas minőségű termékeivel és
szolgáltatásaival különösen az
édesipari csomagolások területén széles nemzetközi ismertséget szerzett. Ennek eredményeképpen dinamikusan nő a vevői
és termékei száma, ami szükségessé teszi a kapacitásainak bővítését.

A támogatással megvalósuló
projekt keretében két új extruder
sort, préslég és vákuumformázó
gépeket, öttengelyes kikészítőgépet állítottak munkába, a szerszámfejlesztésekhez új tervezőprogramot állítottak rendszerbe
és a szakmai színvonal emelése
érdekében szervezetépítési és fejlesztési tanácsadást vettek igénybe.
A beruházás végrehajtását követően a nemzetközi jelenlét
megerősödésére
számítanak,
amelynek hosszú távú hatására a
foglalkoztatottak száma fog nőni.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
GYÁRTÓKAPACITÁS BŐVÍTÉSE TELEPHELYFEJLESZTÉSSEL AZ EXSAFE KFT-NÉL

Az Exsafe Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft. 59,99 millió forint uniós támogatást
nyert az Új Széchenyi Terv Észak-Magyarországi Operatív Program „Telephelyfejlesztés és Ipartelepítés a területi
kohézióért” tárgyú pályázati kiírásán. A
85,70 millió forintos összköltségvetést
meghaladó beruházásból új és meglévő
gyártócsarnok-fejlesztési folyamatok
valósultak meg.
A Cég 2009-ben alakult mechanikai
biztonsági rendszerek, értékmegőrző
és tároló rendszerek telepítése, javítása
karbantartása céljából. A folyamatos
fejlesztések és piaci igényeknek való
megfelelésnek eleget téve szükséges volt
egy átfogó telephelyfejlesztést végrehajtani.

A projekt keretében a kapacitásbővítéshez és nagyobb hozzáadott értékű
termék gyártásához a cég dejtári telephelyén egy új csarnok építése és egy
meglévő átalakítása, valamint eszközök
beszerzésének keretében történt technológiai fejlesztés valósult meg. Egy 432
m2 hasznos alapterületű gyártócsarnokot építettek, a hozzá kapcsolódó,
kiegészítő, megújuló energiát hasznosító infrastrukturális beruházásokkal
együtt. A beruházásnak köszönhetően a
gyártó (összeszerelő) terület növekedett
a kapacitásbővítés érdekében, valamint
a kapcsolódó technológiai fejlesztés
révén. A projekt eredményének tekinthető a meglévő termékek minőségének
javulása és a felhasznált energiamennyi-

ség csökkenése is.
A hátrányos helyzetű balassagyarmati kistérségben egy olyan komplex bázist
hoztak létre, amely képes az átlag, magyar tulajdonú piaci versenytársak felé
emelkedni és meghatározó tényezővé
válni a szegmensében, jelentős munkahelyteremtés mellett.
Azáltal, hogy a fejlesztés kapcsán egy
új csarnok épült, szükségessé vált a foglalkoztatottak számának bővítése, így a
projekt megvalósulása alatt 4 fő felvételére került sor, amely létszámot stabilan
tartani kívánják.
További információ kérhető:
Jakab Imre ügyvezető
+36 (20) 515-8134, exsafe@exsafe.hu
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Programok, rendezvények a művelődési házban
RÁBAI MIKLÓS MŰVELŐDÉSI ÉS KÖZÖSSÉGI
HÁZ, KÖNYVTÁR
2233. Ecser, Bajcsy-Zsilinszky u. 3.

YOGA FLOW alaptanfolyam
A TUDATOSSÁG tanulható!

A 10 alkalmas tanfolyam egymásra épülő elméleti részein szó lesz a légzésről, az ember energetikai rendszeréről, a testtípusokról, az étkezésről, az emberi test
meridiánrendszeréről és ezek összefüggéseiről is. A
yoga egy tudatosságfejlesztő eszköz. A gyakorlati órákon 2 napüdvözletet és 37 testtartást (csakra nyitó
ászanát) sajátíthat el! Jöjjön, tanulja meg, váltsa valóra
újévi fogadalmát és tegyen Önmagáért!
Szeretettel várom február 25-én szerda este 18-20 óráig vagy pénteken 27-én 8.30-10.30-ig!
HÚSVÉTI KÉSZÜLŐDÉS
16 órától vendégünk a Magyar Népmese Színház: Az Díj: 25.000,- forint Részletfizetés lehetséges.
aranyszőrű bárány című interaktív mesejátékával, Érdeklődni és jelentkezni emailben lehetséges február
ahol a gyerekekkel közösen születik meg a produkció. 23-ig:
szilvianagy01@gmail.com
A játék során a gyerekek magukra ölthetik a jelmezeNagy Szilvia
ket és két színész és egy zenész irányítása mellett ak06309605825
tív részeseivé válnak a mesének. Az előadást követően
www.nagyszilvia.hu
kézműveskedünk. A belépés díjtalan!
RENDEZVÉNYEK
2015. március 25-én, szerdán 10 órakor
MESESAROK A GÁGOGÓ ZENEKAR KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL
Gyermekeknek szóló verses, zenés, játékos műsor.
A belépés díjtalan!
2015. március 28-án, szombaton16 órától

Tüdőszűrés márciusban Ecseren
Jogszabály alapján minden negyven év feletti személynek joga van évente egyszer beutaló
nélkül, költségmentesen tüdőszűrő vizsgálaton részt venni. Ehhez TAJ-kártyával kell rendelkeznie.
Ecseren a Rábai Miklós Művelődési Házban lesz tüdőszűrés.
Első nap: 2015. március 9, hétfő, 8-18 óráig. Második nap: 2015. március 10., kedd, szintén
8-18 óráig.
Elektromos háztartási gépek, szivattyúk, villanybojlerek, benzinmotoros fűnyírók, láncfűrészek,
(láncélezés), kerti kapák javítása. Lézernyomtató
kazetták töltése, cseréje. Földvári Tibor, Ecser,
Steimetz u. 2/a. T: 06-20-9467-302.

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
ZSILINSZKI FERENCNÉ temetésén részt
vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek el.
A gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
BLÁGA LŐRINCNÉ temetésén részt vettek,
sírjára virágot, koszorút helyeztek el.
A gyászoló család
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Egy kereszt titka!
Spanyolországban van egy érdekes feszület. Az egyik karja elvált a törzstől,
a test mellett lóg. A legenda szerint egy
gyónó többször visszaesett bűnébe. A
gyóntató nem akarta feloldozni. Ekkor
történt: Jézus keresztet rajzolt a gyónóra, feloldozta. A gyóntatónak csak ennyit
mondott, egy csepp vért se ontottál érte.
Úgy gondolom,
mire a cikk megjelenik, már mindjárt
vége a farsangnak.
Van egyáltalán értelme a mai világban a ”nagyböjtnek„?
A doberdói csata
évfordulóján Biró
László
püspök
együtt misézett a
katonasírok felett
a pápával. Ott, ahol
embertestvérek
egymást ellenségnek kikiáltva ölték
egymást. A „Kaini” lelkület: őrzője
vagyok a testvéremnek? A pápa
arcán mosolyt nem
lehetett látni. Megrázó volt.
A bűn olyan betegséget előidéző vírus, amely tévútra viszi az ember lényegét. Eltéríti a jó felé irányuló fejlődéstől. Minden törekvése az, hogy teljesen
megsemmisítse benső lényegünket, „ISTENKÉPÜSÉGÜNKET” „Alkossunk
embert a magunk képűségére” – írja
a Biblia. Ez a szerep a rákra jellemző.
Ezért lelki, személyi ráknak nevezzük a
bűnt.
Az első embert elszakítja a Teremtő Urától. Következménye: elvesztette
szentségi állapotát, a Teremtővel a személyes barátságát és testi hallhatatlanságát.
A kísértő váratlanul megjelenik. Nem
félelmetes, udvarias, lopakodik.
Az asszony vesztére párbeszédbe kezd
vele. Nekünk kötelességünk párbeszédet
folytatni a bűn áldozatával, de a kísértővel nem. A kísértő hazug ábrándot kelt
benne. Ő a hazugság atyja.
Ma sincs másként. A hazug ábrándok-

ba ringatott ember önmaga ellen fordul,
hogy önmagában, a teremtményben keresse azt, amit valójában csak a Teremtőben, a Szentháromság isteni személyeiben lehet megtalálni: az Igazságot,
a Boldogságot, a Szeretetet. Így szokták
megfogalmazni: Önmagamon kívül senkiben nem hiszek.

A bűn eredménye: zavar, nyugtalanság. Tudtára ébrednek mezítelenségüknek. Megzavarja őket egy olyan állapot,
melyet az ártatlanság természetessé tett.
Fordulat: a teremtő imádata helyett, az
ember önmagában akar tetszelegni. Önmagát akarja Istenként szemlélni. Minden bűn gyökere ez. Majd én eldöntöm,
hogy mi a jó és mi a rossz.
Úgy gondolja, így lesz szabad, pedig a
bűn rabszolgája lesz.
Meglátogattam egyik bérmaﬁamat.
Két leánygyermek édesapja. Két panzióval is rendelkezik. Alig ismertem rá: kezelésre jár. Rák. Elmesélte, mi mindenen
megy keresztül, hitét nem veszítette el.
Állapotát elfogadta.
Erre való a „nagyböjt”. Ismerjük fel,
mik azok az életünkben, amik tönkretehetik „Istenképűségünket”.
Isten szeretetből Fiát küldte el, hogy
téged is megmentsen.
Barotai Endre
plébános

Mosó- és mosogatógép, hűtőgép, boyler, mikro, porszívó javítását vállalom. Klíma
telepítése és karbantartása.) 06-20-935-1207.

A Cserfa következő, 2015. 3.
száma március 13-án jelenik
meg. Nyomdába adás: március
10. Lapzárta: március 2.

Fergeteges komédiát láthatott a nagyszámú ecseri közönség január 25-én a Rábai Miklós Művelődési Házban. A
Gyömrő Színház mutatta be Heltai Jenő: Az édes teher, avagy hogyan adjam férjhez a feleségemet című zenés-táncos bohózatát. Az előadás nagy közönségsikert aratott. Felvételünk az előadás egy érdekes pillanatát mutatja be.

Farsangi forgatag a Laky Ilonka Általános Iskolában

Egy jól sikerült jelmez a farsanról

Vidám Macinap a 2. számú óvodában

