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Képviselő-testületi ülés – január 27.
Ecser Nagyközségi Önkormányzatának 
Képviselő-testülete január 27-én tartotta 
legutóbbi rendes ülését.

A képviselők határoztak arról, hogy a 
bizottságok javaslataival egyetértésben a 
2016. évi költségvetés tervezetét alkalmas-
nak találják további tárgyalásra. 

A képviselő-testület felülvizsgálta az 
Ecser Nagyközségi Önkormányzat és a 
Szlovák Önkormányzat közötti Együtt-
működési Megállapodást és úgy döntött, 
hogy azt változatlan formában fenntartja.

A grémium döntött a temetőről és te-
metkezésről szóló önkormányzati rende-
let módosításáról. 

A képviselők úgy határoztak, hogy az 
Ecser címerében használt cserfa-ábrázo-
lást a Pest megyei Levéltárban fellelhető 
1700-as években használt motívum alap-
ján módosítja.

A képviselő-testület módosította a helyi 
címer alapításáról és használatának rend-
jéről szóló önkorkormányzati rendeletet. 
A módosítás rendelkezik az önkormány-
zat címeréről. Ebben a középső cserfa- 
ábrázolás négy ágú, az oldalain egy-egy 
talajból kinövő leveles cserfa csemete lát-
ható. A módosítás értelmében az Ecseri 

Szlovák Önkormányzat hivatalos iratokon 
és egyéb általa megjelentetett, a település 
életével foglalkozó kiadványokon, meg-
hívókon, emléktárgyakon használhatja a 
címert.

A képviselő-testület a Budapest Főváros 
Integrált Településfejlesztési Stratégiájával 
kapcsolatban megalkotta véleményét. E 
szerint a stratégia felületesen foglalkozik 
az agglomeráció szerepével, a Ferihegy 
akcióterület tervei nem kellően kidol-
gozottak, illetve a Ferihegyi út felújítása 
során a Liszt Ferenc Repülőtér megköze-
lítésére jelen stratégia nem ad alternatív 
lehetőséget. 

A grémium új megállapodást kíván 
kötni dr. Hahn Mária és dr. Kovács-Kléh 
László háziorvosokkal az egészségügyi 
alapellátással kapcsolatos költségek viselé-

séről. Az önkormányzat mindkét házior-
vos részére térítésmentesen rendelkezésre 
bocsátja az I. és a II. sz. körzet rendelőjét a 
meglévő felszereléssel együtt. A háziorvo-
sok vállalják a rendelők működtetési költ-
ségeit. A polgármester és a háziorvosok a 
megállapodást február 1-gyel határozatlan 
időre megkötötték.

A képviselő-testület kezdeményezte  az 
Ecser Nagyközség várossá nyilvánításáról 
szóló dokumentum kormányhivatal útján 
történő felterjesztését az illetékes minisz-
terhez. A vonatkozó jogszabály alapján 
Ecser vállalja, hogy a település várossá 
nyilvánítása esetén ellátja a városi önkor-
mányzatok és szerveik részére jogszabály-
ban előírt kötelezettségeket, megteremti 
azok végrehajtásának szervezeti és szemé-
lyi feltételeit.

A személyi jövedelemadó bevallásához 
kapcsolódóan lehetőségük van adójuk 
egy százalékát civil szervezetnek, má-
sik egy százalékát egyháznak felajánlani. 
Arra szeretnénk biztatni Önöket, hogy 
helyi szervezetet támogassanak. Sajnos 
civil szervezeteink ebből a lehetőségből 
származó bevétele folyamatosan csök-
ken, aminek csak egyik oka az SZJA kulcs 
csökkenése.

A civil szervezetekkel egyeztetve tesz-
szük közzé adószámaikat.

Várjuk szíves támogatásukat.
Ecser Sport Egyesület
Adószám: 19831552-1-13
----------------------------------------------
Ecseri Községfejlesztő és Szépítő Egye-
sület
Adószám: 18685303-1-13

---------------------------------------------
Ecseri Kulturális és Sport Egyesület
Adószám: 18724381-1-13
----------------------------------------------
Ecseri Nebulók Szervezete
Adószám: 18675050-1-13
----------------------------------------------
Ecseri Polgárőr Egyesület
Adószám: 18670330-1-13
----------------------------------------------
Rákosmezeje Horgász Egyesület
Adószám: 19169280-1-13
----------------------------------------------
Varázs Lovas Sport Egyesület
Adószám: 18727274-1-13
----------------------------------------------
Zöld Koszorú Hagyományőrző kör
Adószám: 18689974-1-13

Maradjon Ecseren az 1%!

Konzultációs Bizottsági ülést tartott február 2-án a 
Budapest Airport. Az ülésen áttekintették a légikikötő 
elmúlt évi eredményeit, illetve Jost Lammers vezér-
igazgató beszámolt a rövid és középtávú fejlesztési ter-
veiről. A két országgyűlési képviselő – dr. Szűcs Lajos 
és Kucsák László – mellett több polgármester és jegyző 
is részt vett a tanácskozáson a reptérrel szomszédos 
fővárosi kerületekből, illetve agglomerációs települé-
sekről. Ecsert Gál Zsolt polgármester és Barta Zoltán 
jegyző képviselte. Ott volt Ughy Attila, a XVIII. kerület 
polgármestere is, aki tájékoztatást adott a közelmúlt-
ban létrejött Klaszter eddigi tevékenységéről. Nagy 
értékként emelte ki, hogy a szép számú beruházni, fej-
leszteni szándékozó érdeklődővel úgy tudnak tárgyal-
ni, hogy az eredményekről minden klaszter-tag érte-
sülhet, ebben a rendszerben nem lehet a településeket 
megkerülni, egymás ellen kijátszani. Ez mindenkép-
pen az egészséges térségi fejlődést szolgálja, szögezte 
le Ughy Attila.

Szó esett a reptéren belüli vasúti fejlesztés közeli 
megkezdéséről, a Ferihegy II-re tervezett C-terminál 
építéséről, a régen várt szálloda-beruházásról és a rep-
tér mellett húzódó vasúti és közúti fejlesztések üteme-
zéséről.

A tanácskozás során Gál Zsolt polgármester és Bar-
ta Zoltán jegyző megbeszélést folytatott Szarvas Gá-
borral, a Budapest Airport közkapcsolati igazgatójával. 

Ferihegyi fejlesztések

Munkában a képviselő-testület januári ülése
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Iskolabővítés, közlekedésszervezés, vasútállomás
Elkezdődött a régóta várt iskolabővítés. 
A szülőket az iskola vezetése már tá-
jékoztatta az építkezés menetéről és az 
ezzel kapcsolatos nehézségekről. A mun-
katerület átadásával egyidőben az iskola 
belső udvarán az intézmény dolgozóinak 
kialakítottunk egy belső parkolót, így az 
ő autóik nem az utcán parkolnak. Erre 
azért volt szükség, mert az építkezés so-

rán az eddig nem használt kapun érik el a 
munkaterületet, ezzel az építkezés idejére 
több parkolóhely használhatatlanná vá-
lik. Kérem ezúton is a szülők és minden 
ecseri lakos türelmét és kérem, legyenek 
tekintettel egymásra! A kivitelezésről 
később részletesen tájékoztatni fogom a 
tisztelt olvasókat. 

Figyeljen mindenki, aki a Kálvária 
dombon közlekedik! Az előző szá-
mokban már tájékoztattam a lakosa-
inkat, hogy a képviselő-testület úgy 
döntött, hogy lakó-pihenő övezetté 
nyilvánítja ezt a településrészt is. En-
nek a kitáblázása is megtörtént, így a 
KRESZ szabályai szerint – több min-
den mellett – csökkenteni kell a se-
bességet, és fi gyelni kell arra is, hogy 
az útkereszteződések egyenrangúvá 
(jobb kezes) váltak. Balesetmentes 
közlekedést kívánok minden arra já-

rónak! 
A MÁV-ál-

lomás ügyében 
sajnos még nem 
sikerült előre lép-
nünk. Több leve-
let küldtünk az 
illetékeseknek, és 
több alkalommal 
személyesen is 
nehezményeztem 
a kialakult helyzetet, minden esetben 
megoldást is ajánlva a MÁV vezetőinek, 
de sajnos az állomás üzemeltetését (no-
vember óta) még mindig a MÁV végzi. 
Ezért nincs nyitva a váróterem és ezért 
nincs rendesen megoldva a peron taka-
rítása, síkosságmentesítése sem. Tovább 
dolgozunk a mindenki számára elfogad-
ható megoldás megtalálása érdekében.

Gál Zsolt polgármester

Mindazok, akik már újra felfedezték a 
település könyvtárát, az elmúlt 2 évben 
nagy fejlődésnek lehettek szemtanúi. Bár 
a helyiség méretei miatt csodák nem szü-
lettek, de kialakítottunk egy kis olvasó- 
sarkot, számos folyóirat várja a legkülön-
félébb témákban az olvasókat. 

És ami a legfontosabb, számtalan új, 
szebbnél szebb és érdekesnél érdekesebb 
könyvújdonság várja, hogy az olvasók 
végre a kezükbe vegyék. Az önkormány-
zat és a Pest Megyei Könyvtár jóvoltából 
az elmúlt 2 évben több százezer forintért 
kerültek új kiadványok a polcokra, me-
lyek között az egészen kicsi gyerekektől 

a kamaszokon át a felnőttekig, a komo-
lyabb olvasmányok iránt érdeklődőktől a 
kellemes kikapcsolódást várókig minden-
ki találhat a kedvére valót.

Térjenek be hozzánk, győződjenek meg 
saját szemükkel minderről!

Mindazon beiratkozott olvasóknak pe-
dig, akik nem találják meg 
polcainkon a keresett könyvet, 
biztosítjuk, hogy a könyvtár-
közi kölcsönzés keretében, 
néhány napon belül, ingyene-
sen meghozatjuk a kért olvas-
mányt.

2016. február 26-án, pénte-

ken író-olvasó találkozóra, zenés könyv-
bemutatóra várjuk a Könyvtárba az érdek-
lődőket. Csongrádi Kata: Férjem, S. Nagy 
István – A slágergyáros című könyvét 
mutatja be a szerző néhány felejthetetlen 
melódiával fűszerezve. Vendég: Komáro-
mi István.

Új könyvek a könyvtárban – több százezer forintért
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Az önálló régió mellett döntött a közgyűlés

Pest Megye Önkormányzatának Köz-
gyűlése egyhangúlag támogatta az 
önálló Pest megye régió kialakítását 
január 29-én – írta a pestmegye.hu.

Pest megye társadalmi-gazdasá-
gi fejlődésében (a 2007-13 közöt-
ti időszak adatait is megvizsgálva) 
több területen komoly visszaesés 
tapasztalható, és ezen visszaesés je-
lentős részben összefügg a megyei 
fejlesztésekre jutó források csekély 
voltával. Ezért a közgyűlés javasolja 
a kormány részére, hogy a 2016. évi 
regionális lehatárolás felülvizsgálata 
során Pest megye önálló NUTS-2-es 
régióvá válásáról szülessen döntés.

A képviselők egyben döntöttek 
arról is, hogy felkérik a megye tele-
pülési önkormányzatait, hogy a Pest 
megye önálló régióvá válásának tá-
mogatását képviselőtestületi határo-
zattal fejezzék ki.

Pest Megye Közgyűlése az elmúlt 
másfél évtized során több alkalommal 
foglalkozott az önálló régió kérdésé-
vel, annak érdekében, hogy a valós 
fejlettségének megfelelő statisztikai 
besorolásba kerüljön Pest megye.

Jelenleg a megye a fővárossal kö-
zösen alkotja a Közép-magyarországi 
régiót (KMR). A régió speciális hely-
zetét az okozza, hogy az egy főre jutó 

GDP tekintetében – Budapest hatása 
miatt – a közösségi átlag fölött áll, 
ezért – eltérően a többi hat magyar ré-
giótól – 2015-2020 között nem jogo-
sult olyan mértékű és feltételrendsze-
rű európai uniós támogatásokra, mint 
a közösségi átlag 75 százaléka alatti 
legfejletlenebb régiók.

A régióban elérhető források csök-
kenése elsősorban Pest megyét érinti 
hátrányosan, mivel Pest megye Buda-
pest nélkül a kevésbé fejlett régiók-
nak számítana. Ez a megye számára 
lényegesen több forrást jelentene a 
gazdasági szereplőknek, és a közszfé-
ra fejlesztéseihez.

A közgyűlés döntését üdvözölte 
Szűcs Lajos, Pest megye miniszteri 
biztosa, korábbi megye elnök. „Önál-
ló régió lett Pest megye. Másfél év-
tizede dolgoztunk ezért, de megérte! 
A kedvezőbb támogatási feltételek 
nagyobb esélyt adnak a megye leg-
hátrányosabb helyzetű térségeinek 
felzárkózására” – írta Facebook be-
jegyzésében Szűcs Lajos.

A megyei önkormányzati hivatal 
dísztermében tartott eseményen a 
“Pest régió” térképét aláírta Vitályos 
Eszter, a Miniszterelnökség európai 
uniós fejlesztésekért felelős államtit-
kára, Turóczy László, a Nemzetgaz-

dasági Minisztérium gazdaságterve-
zésért és versenyképességért felelős 
helyettes államtitkára és Szabó Ist-
ván, a Pest megyei közgyűlés fi deszes 
elnöke.

Turóczy László elmondta, hogy a 
minisztérium és a KSH előkészítette 
azt a beadványt, amelyben Magyar-
ország kezdeményezi az Európai 
Bizottságnál és az Európai Unió sta-
tisztikai hivatalánál a közép-magyar-
országi régió kettéválasztását. A do-
kumentumot formálisan is eljuttatták 
hozzájuk.

Vitályos Eszter emlékeztetett: a 
Magyar Közlönyben a múlt év végén 
jelent meg a kormányhatározat arról, 
hogy a kormány egyetért a közép-ma-
gyarországi régió kettéválasztásával 
Budapest és Pest megye közös köz-
igazgatási határa mentén 2018-tól. 
Ennek az a célja, hogy a Budapesthez 
képest kevésbé fejlett Pest megyére 
kedvezőbb európai uniós támogatási 
feltételek legyenek érvényesek 2020 
után – magyarázta az államtitkár.

Vitályos Eszter szerint “a főváros 
a szétválással nem jár rosszul, hiszen 
sem most, sem később nem fog keve-
sebb uniós forráshoz jutni az önálló 
Pest megye miatt - olvasható a kor-
mány.hu-n

Pest régió” térképét aláírta – mint felvételünkön látható – Turóczy László, a Nemzetgazdasági Minisztérium 
gazdaságtervezésért és versenyképességért felelős helyettes államtitkára, Vitályos Eszter, a Miniszterelnökség 
európai uniós fejlesztésekért felelős államtitkára és Szabó István, a Pest megyei közgyűlés fi deszes elnöke
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December és január hónapok bővel-
kedtek eseményekben, tennivalókban 
a Laky Ilonka Általános Iskolában. A 
tavalyi év utolsó hónapja a karácsony 
jegyében telt. Karácsonyi díszbe öltö-
zött az iskola homlokzata, folyosója, 
termeiket pedig a gyerekek díszítették 
fel. Persze gondoltunk az ajándékozás 
örömére is, ezért Rahner Rita tanító-
nő vezetésével ajándékkészítő délutánt 
rendeztünk idén is, mint már hosszú 
évek óta mindig. Szép számmal vettek 
részt ezen a munkáltató foglalkozáson a 
gyerekek, s az ott saját kézzel készített 
tárgyakkal ajándékozták meg szüleiket 
a gyertyagyújtáskor. Az iskolai kará-
csonyt a művelődési házban tartottuk, 
ahol A kék madár című színdarabbal a 
két negyedik osztály örvendeztetett meg 
bennünket. A gyerekeket Kunné Kán-
tor Katalin és Csizmadiáné Csongrádi 
Györgyi tanítónők vezették. A műsor 
után osztálykeretben folytatódott az ün-
nepség, ahol a tanulók megajándékozták 
egymást. Bizony jól jött a téli szünet, 
mert diák és tanár egyaránt elfáradt a 
tanév első négy hónapjában.

A téli szünet után újult erővel kezdtük 
el a januárt. A hónap közepén egy újabb 
pedagógust, Szabó Antalnét minősítet-
te a három tagú minősítő bizottság. Az 
eljárás befejeződött, a hivatalos ered-
ményt még nem közölték. Az előző cik-
kemben tett ígéretemnek megfelelően 
örömmel közlöm, hogy Vargáné Takács 
Katalin kolléganőmnek is 100 %-osra 
sikerült a decemberi minősítése, így 
január 1-jétől a Pedagógus II. kate-
góriába került. Gratulálunk neki is!

Az év első hónapjában megkezdő-
dött a régen várt iskolabővítés. Az 
iskola hátsó udvarában már elkészült 
az épületrész alapozása, folyik a 
munka. Amikor a bővítés befejező-
dik, három vadonatúj osztályterem-
mel, egy csoportszobával, fi ú, leány 
és mozgássérült mosdóval egészül ki 
az intézmény épülete nagy örömünk-
re. Persze az építkezés némi kényel-
metlenséggel, parkolási problémával 
járhat, de ezt csak május végéig kell 
elviselnünk. Ám úgy hiszem, hogy 
ennyit megér az, hogy kényelme-
sen, megszépült környezetben tanul-
hassanak gyermekeink, ne kelljen a 
helyhiány miatt minden kis zugban 
tanítanunk.

Nyolcadikosaink megírták a központi 
írásbeli vizsgát, azóta az iskolaválasztá-
sok is megtörténtek, az osztályfőnökök 
már a felvételi lapokat töltik a szülőkkel 
történő személyes konzultációval egy-
bekötve. Februárban az általános iskola 
postázza a középiskolákba a jelentkezé-
seket. Ezután következik a szóbeli vizs-
gák ideje. Sok sikert, kitartást kívánunk 
minden végzősünknek, teljesüljenek ál-
maik!

Január 22-én, a Magyar Kultúra Nap-
ján az iskola tornatermében az „Együtt 
szaval a nemzet” programhoz csatlakoz-
va már harmadik éve mondunk közösen 
verseket. Idén Kölcsey Ferenc Himnu-
szának első versszaka és Petőfi  Sándor 
Nemzeti dal című költeménye hangzott 
fel egyszerre 295 gyermektorokból. Ja-
nuár 22-én az első félév is befejeződött, 
az előző napon megtartott osztályozó 
konferencián kialakultak a végleges 
eredmények. Első és második évfolya-
mon az értékelés szövegesen, a többin 
érdemjeggyel történik. A Laky Ilonka 
Általános Iskola átlaga a 2015-2016-os 
tanév első félévében 4,3 lett, ami kivá-
ló eredménynek számít, mindössze egy 
tantárgyi bukás volt, de emellett 27 kitű-
nő tanulónk is van. A diákok a félévi bi-
zonyítványt január 29-én vihették haza.

A hónap kiemelt eseménye a hagyo-
mányos farsangi bál. A gyerekek, és 
valljuk be, mi, tanárok is izgatottan vár-
tuk január 29-e délutánját. Nagyon sok 
diák öltözött be egyénileg és csoporto-

san is. Láthattunk tűzcsapot, teafi ltert, 
skorpiót, rengeteg birodalmi harcost, 
pillangót, tündért, vízesést, pattogatott 
kukoricát, görög istent, sportolókat. A 
zsűrinek nem volt egyszerű dolga, mert 
kreatívabbnál kreatívabb jelmezeket 
csodálhattunk meg. Ilyenkor az iskola 
minden tanulója a bált megelőző na-
pon szavaz a bálkirály- és királynő sze-
mélyére, akik táncukkal nyitják meg a 
tombolát követő mulatságot. Idén alsó 
tagozatban a herceg Urr András (1. a), 
a hercegnő Gere Titanilla (3. a), felső 
tagozatban a király Herzog Zsombor 
(8. a), a királynő Almási Veronika (8. 
a) volt. A tanári kar is készül - néha az 
az érzésem, hogy izgatottabban, mint a 
gyerekek – erre a napra. Öltöztünk már 
a teljesség igénye nélkül rosszcsont is-
kolai csapatnak, méhrajnak, boszorká-
nyoknak. Az idén pingvinek voltunk egy 
szem eszkimóval. Reméljük, sok szülőt 
és diákot megkacagtattunk. Szeretném 
megköszönni a sok-sok felajánlást és 
segítséget a szülőknek, a rendezvény 
biztosítását az ecseri polgárőrségnek, a 
rengeteg jelmezes beöltözést a tanulók-
nak és az áldozatos, időt nem kímélő 
munkát a kollégáimnak.

Február 1-jétől Hornyák Rebeka sze-
mélyében új kolléganőt üdvözölhetünk 
a tanári karban. Ő Gulyásné Juhász Bar-
bara helyett tanítja a történelem tantár-
gyat, illetve vezeti a harmadikos napkö-
zis csoportot.

Kiss Katalin igh.

Két hónap eseményei a Lakyban
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IDŐPONT ESEMÉNY HELYSZÍN SZERVEZŐ
MÁRCIUS
3-9. Tüdőszűrés Művelődési Ház
4. Kiszenap II. sz. Óvoda II. sz. Óvoda
11. Márc. 15-i ünnepség II. sz. Óvoda II. sz. Óvoda
11. Társasjáték klub Művelődési Ház 100 Kéz Egyesület
15. Nemzeti Ünnep - műsor és fáklyás felvonulás Művelődési Ház Laky Ilonka Ált.Iskola - Művház
16. Mesesarok Művelődési Ház Művelődési Ház
17. Húsvéti kézműves foglalkozás szülőknek I. sz. Óvoda I. sz. Óvoda
19. Húsvéti kézműves foglalkozás Művelődési Ház Művelődési Ház
19. Környezetvédelmi napok Horgásztó Rákosmezeje Horgászegyesület
20. Környezetvédelmi napok Horgásztó Rákosmezeje Horgászegyesület
21. Központi fogadóóra Laky Ilonka Ált. Iskola Laky Ilonka Ált. Iskola
22. Húsvéti tojáskeresés I. sz. Óvoda I. sz. Óvoda
22. Kampánynap Laky Ilonka Ált. Iskola Laky Ilonka Ált. Iskola
24-01. Tavaszi szünet + tanítás nélküli napok Laky Ilonka Ált. Iskola Laky Ilonka Ált. Iskola
25. Nagypénteki patakparti mosdás Szerelempatak Zöldkoszorú Hagyományőrző Kör

IDŐPONT ESEMÉNY HELYSZÍN SZERVEZŐ
FEBFUÁR
15. Hátrányos helyzetű konferencia Művelődési Ház EKSZE
26. Tűzoltó Egyesület közgyűlése Művelődési Ház öte
26. Zenés könyvbemutató -Csongrádi Kata Művelődési Ház Könyvtár
27. Iskolakóstoló Laky Ilonka Ált. Iskola Laky Ilonka Ált. Iskola
28. Horgászegyesület közgyűlése Művelődési Ház Rákosmezeje Horgászegyesület

IDŐPONT ESEMÉNY HELYSZÍN SZERVEZŐ
ÁPRILIS

2. Jótékonysági est Művelődési Ház II. sz. Óvoda
4. Fordított nap Laky Ilonka Ált. Isk. Laky Ilonka Ált. Isk.
9. Nős és páros bál Művelődési Ház Ecser Sport Egyesület
11. Szavaló verseny Laky Ilonka Ált. Isk. Laky Ilonka Ált. Isk.
16. Családi Nap I. sz. Óvoda I. sz. Óvoda
22. Társasjáték klub Művelődési Ház 100 Kéz Egyesület
23. Szemétszedési akció Ecser Önkormányzat
25. Táncszínház Művelődési Ház Művelődési Ház
30. Jótékonysági est Laky Ilonka Ált. Isk. Laky Ilonka Ált. Isk.
28-30. Nő- és anyák napi bál Művelődési Ház Nyugdíjas Klub

Ecseri eseménynaptár – 2016*

Felvételi! Felvételi!
Waldorf-iskola és -óvoda felvé-
telt hirdet első osztályába és óvodai csoportjába 

Tájékoztató előadások: 
Február 20-án és 27-én, 9.30 és 
11.30 között a Péceli Művelődési 
Házban (Isaszegi út 3., gyermekfel-
ügyeletet nem tudunk biztosítani).

Jelentkezési lap letölthető a 
waldorfblog.hu/jelentkezes 
oldalon.

Jelentkezni lehet a kitöltött 
jelentkezési lap és a gyer-
mekről legfeljebb két hónapja 
készült fénykép elküldésével a 
jelentkezes@waldorfblog.hu 
címre, 
2016. március 5-ig.
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IDŐPONT ESEMÉNY HELYSZÍN SZERVEZŐ
MÁJUS
2. Anyák napja II. sz. Óvoda II. sz. Óvoda
3. Anyák napja II. sz. Óvoda II. sz. Óvoda
3. Anyák napja I. sz. Óvoda I. sz. Óvoda
4. Anyák napja II. sz. Óvoda II. sz. Óvoda
6-7. Majális Sportpálya Művelődési Ház
18. Angol kompetencia mérés Laky Ilonka Ált. Isk. Laky Ilonka Ált. Isk.
19-20. Évzáró + ballagás I. sz. Óvoda I. sz. Óvoda
21. Faültetés Ecser EKSZE
23. Véradás Művelődési Ház
25. OKÉV mérés (magyar, matematika) Laky Ilonka Ált. Isk. Laky Ilonka Ált. Isk.
27. Gyereknap Laky Ilonka Ált. Isk. Laky Ilonka Ált. Isk.
29. Úrnapi körmenet és virágszőnyeg készítés Templom+Széchenyi u. Egyházközség
JÚNIUS
2. Gyereknap - kirándulás I. sz. Óvoda I. sz. Óvoda

6. Alsós sportnap Laky Ilonka Ált. Iskola Laky Ilonka Ált. Iskola
6-10. Erdei Iskola, osztálykirándulások Laky Ilonka Ált. Isk. Laky Ilonka Ált. Isk.
13. Portya Ecser - több helyszín Száz Kéz Egyesület
14. Tehetségnap Laky Ilonka Ált. Iskola Laky Ilonka Ált. Iskola
15. Papírgyűjtés Laky Ilonka Ált. Iskola Laky Ilonka Ált. Iskola
17. Ballagás + tanévzáró Laky Ilonka Ált. Iskola Laky Ilonka Ált. Isk.
19. Búcsú Széchenyi utca Polgármesteri Hivatal
25. Múzeumok éjszakája Tájház Műv.Ház - Hagyományőrzők

SZEPTEMBER
1. Első tanítási nap + I. oszt. Szülői értekezlet Laky Ilonka Ált. Iskola Laky Ilonka Ált. Iskola

9. Társasjáték Klub Művelődési Ház 100 Kéz Egyesület
10. Faültetés Ecser EKSZE
17. Darts versenyek Művelődési Ház Művelődési Ház
18. Hagyományőrző nap Tájház? Műv. Ház? Zöldkoszorú Hagyományőrző Kör
22. Autómentes nap Széchenyi utca Önkormányzat - Műv. Ház
22. Őszköszöntő zenés előadás I. sz. Óvoda I. sz. Óvoda
24. Sportnap Sportpálya Sportegyesület-Műv. Ház
24. Férfi nap Művelődési ház Nyugdíjas Klub
29. Mihály nap I. sz. Óvoda I. sz. Óvoda
29. Mihály nap II. sz. Óvoda II. sz. Óvoda
30. Népmese napja Művelődési Ház Laky Ilonka Ált.Iskola 

- Művház

JÚLIUS
24. Autószentelés a Magyar Autóklubbal Templom Egyházközség

30 Ecseri lakodalmas Darts verseny Művelődési Ház EKSE-Darts

AUGUSZTUS
20. Nemzeti Ünnep - Nagyközségi rendezvény Művelődési Ház Művelődési Ház
22-26. Gólyatábor Laky Ilonka Ált. Isk. Laky Ilonka Ált. Isk.
27-28. Országos közgyűlés Művelődési Ház EKSZE
31. Tanévnyitó ünnepély Laky Ilonka Ált. Isk. Laky Ilonka Ált. Isk.
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IDŐPONT ESEMÉNY HELYSZÍN SZERVEZŐ
OKTÓBER

3. Idősek napi rendezvény Művelődési Ház Polg. Hiv. - Művelődési Ház

7. Társasjáték klub Művelődési Ház 100 Kéz Egyesület
8 vagy 15. Szüreti bál Laky Ilonka Ált. Isk. Laky Ilonka Ált. Isk.
8. Családi nap I. sz. Óvoda I. sz. Óvoda
15. Munkanap
23. Nemzeti ünnep Művelődési Ház Laky Ilonka Ált. Isk.

Papírgyűjtés Laky Ilonka Ált. Isk. Laky Ilonka Ált. Isk.

IDŐPONT ESEMÉNY HELYSZÍN SZERVEZŐ
NOVEMBER

1. Temetői áhitat Temető Zöldkoszorú Hagyományőrző 
Kör + Művelődési Ház

11. Márton napi felvonulás Ecser I.sz. Óvoda + II. sz. Óvoda
12. Tök jó Márton nap Művelődési Ház Laky Ilonka Ált. Isk.
18. Társasjáték klub Művelődési Ház 100 Kéz Egyesület
19. Erzsébet-Katalin bál Művelődési Ház Ecser Sport Egyesület
24. Adventi kézműves foglalkozás szülőknek I.sz. Óvoda I.sz. Óvoda
25. Adventi koszorúkészítés és mézeskalács sütés Művelődési Ház Művelődési Ház
26. Erzsébet-Katalin bál Művelődési Ház Ecseri Nyugdíjas Klub

IDŐPONT ESEMÉNY HELYSZÍN SZERVEZŐ
December

2. Mikulás műsor Laky Ilonka Ált. Isk. Laky Ilonka Ált. Isk.

4. Polgárőr Mikulás Ecser Ecseri Polgárőrség
5 vagy 6. Mikulás műsor I.sz. Óvoda I.sz. Óvoda
5. Mikulás műsor Művelődési Ház Művelődési Ház
6. Mikulás műsor II.sz. Óvoda II.sz. Óvoda
13. Szlovák évzáró Művelődési Ház Ecseri Szlovák ÖK
13. Luca napi vásár Laky Ilonka Ált. Isk. Laky Ilonka Ált. Isk.
14. Karácsony I.sz. Óvoda I.sz. Óvoda
16. Karácsony II.sz. Óvoda II.sz. Óvoda
18. Mindenki karácsonya Művelődési Ház Művelődési Ház
19. Idősek karácsonya Művelődési Ház Önkormányzat
24. Pásztorjáték és „éjféli mise” Templom Egyházközség
31. Év végi hálaadás Templom Egyházközség

* A rendezők fenntartják a változtatás lehetőségét.  A naprakész eseménysor a Rábai Miklós Művelődési Ház programfüzetében, az intézmény 
plakátjain és az ecser.hu honlapon található meg.

Szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik 
elkísérték utolsó útjára és jelenlétükkel együttérzésüket, 

részvétüket fejezték ki 2016. január 19-én 
Rados Józsefné temetésén.

A gyászoló családja.

Szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik 
elkísérték utolsó útjára és jelenlétükkel, virágaikkal együtt-

érzésüket, részvétüket fejezték ki 2016. január 07-én 
Kanyik József temetésén.

A gyászoló család
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Farsangi családi táncházat szervezett január 
24-re a Rábai Miklós Művelődési Ház. Elké-
szültek a kellékek, mindenek előtt az ízletes-
re sikeredett farsangi fánk, fi nom baracklek-
várral, illetve helyet foglalt a nagyteremben 
a Nyerítő Zenekar sok-sok hangszerével. A 
háromtagú együttes gazdag hangzást tudott 
megszólaltani az alapvetően magyar népze-
nére épülő repertoárjában. A zenészek mu-
zsika közben egy kis hangszerismertetőt is 
tartottak a gyerekeknek, amelyből kiderült, 
hogy a hegedű hangja hasonlíthat az egér 
cincogásához, a macska nyávogásához vagy 
éppen a madarak csicsergéséhez. Megérke-
zett a felelet arra a kérdésre is, mi a különb-
ség a hegedű és a kontra, a hegedűre nagyon 
hasonlító, jellegzetesen magyar hangszer 
között. Nos, igen, a kontrának – ellentétben 
a négyhúros brácsával – a lapos hídján csak 
három húrja fut keresztül s egyszerre lehet 
megszólaltatni valamennyit.

A rögtönzött hangszerismertetőt Esztergo-
mi Viola ének- és táncházi tanítómester egy-
szerű, de mégis szórakoztató oktatómunkája 
követte a gyerekek nagy örömére. Előbb dalt 
tanított nekik, aztán a dal zenekarral kísért rit-
musára a hozzá illő tánclépéseket.

Idén másodszor rendezte meg a művelődé-
si ház a családi farsangi táncházat, nagy si-
kerrel. Bánhatják azok, akik nem vettek rajta 
részt. Jövőre bizonyára ők sem hagyják ki!

Farsangi táncház fánkkal, baracklekvárral

Énektanulás

Tetszik neki!A Nyerítő Zenekar húzta a nótát rendületlenül

Farsangi fánk

i ládi á há j á

Vonatozás közben is lehetett tánclépéseket gyakorolni
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Engedd meg, hogy mint az egyházmegye 
püspöke szívből kívánjak jó egészséget 
ezen az örömteli ünneplésen – szólt annak 
a levélnek a befejező gondolata, amelyet 
Beer Miklós váci megyéspüspök írt Baro-
tai Endre plébánosnak 80. születésnapja 
alkalmából. A levelet a Beer Miklós által 
celebrált szentmise végén olvasták föl a 
templom közösségének. A szentmise után 
kértünk interjút a püspök atyától.

– Dr. Beer Miklós váci megyéspüspök 
legutóbb tavaly járt Ecseren. Most milyen 
gondolatokkal érkezett?

– A mai látogatás lényege, hogy Barotai 
Endre atya ezekben a napokban töltötte be 
nyolcvanadik életévét. Ez egy olyan ke-
rek évforduló, amire oda kell fi gyelnünk. 
Ezért szerettem volna részt venni a helyi 
közösség ünneplésében. Ezért szervez-
tem úgy a vasárnapomat, hogy el tudjak 
ide jönni. Az alkalmat összekapcsoltuk 
természetesen az isteni irgalmasság szent-
évével, amelyre Ferenc pápánk hívott meg 
bennünket. Az ecseri templom kapuját is 
szent kapuként ünnepélyesen megnyitot-
tuk.

– Nyolcvan év komoly idő. Emellett az 
ecseri és a maglódi katolikus egyházi kö-
zösségi élet stabil lábakon áll. Ugyanak-
kor problémát is jelent az egyház számára, 
hogy nem fi atalodik a papi összetétel.  

– Kétségtelen, hogy ez az egyházunk 
legégetőbb problémája, legégetőbb fel-
adata, hogy a lelkipásztori szolgálatot 
hogy tudjuk szervezni. Az ember megille-
tődve nézi idős papjaink helytállását. Ha 
az ember visszatekint nemcsak nyolcvan, 
hanem akár a mögöttünk lévő huszonöt 
vagy ötven évre, akkor látja, hogy min-
den falunak külön papja volt, akkor még 
káplánok is szolgáltak az idősebb papok 
mellett. Napjainkban pedig idős papok 
két-három faluban is egyedül szolgálnak. 

Ez kétségtelenül nagyon nagy gondunk, 
ugyanakkor föl is értékeli az idős papok 
helytállását. Egy ilyen ünnep, mint a mai, 
jelzés az egyházközösség felé is, hogy 
imádkozzanak a papokért, ahogy ezt Jézus 
maga kéri, hogy „Kérjétek az aratás Urát, 
hogy küldjön munkásokat az aratásába”.

– A szentmise alatt lehetett érezni, hogy 
jó egyházi közösség él. Nemcsak a pulpi-
tusról áradt szeretet a hívek felé, hanem a 
hívektől is Püspök úr és Bandi atya felé.

– Ez valóban számomra, a püspök 
számára nagyon kedves élmény volt. 
Az ember első pillanatban érzi, ha belép 
egy templomi közösségbe, hogy itt sze-
retet, egyetértés, imádságos lelkület van. 
Ezt éreztem ma itt Ecseren is. S valóban 
Barotai atyának az egyénisége, lelkülete, 
az ő lelkipásztori szeretete tükröződött a 
mai találkozó minden mozzanatában. A 

fi atalok énekében 
éppen úgy, mint az 
idősebbek moso-
lyában.

– Ecseren is erő-
síti a közösséget 
az egyház jelen-
léte, ahogy az or-
szágban is erősíti 
a közösségeket a 
katolikus egyház 
munkája, de az 
ökumené jelenlé-
te is. Olyan időket 

élünk, amikor különlegesen fontos szere-
pe van az összefogásnak, s az egyházak is 
nagyon sokat tehetnek a közösségek erő-
sítéséért.

– Az új történelmi helyzet, a népván-
dorlás óriási kihívás, amivel ma Európa 
szembesül. Ez tényleg felénk, hívő embe-
rek felé nagyon nagy feladatot jelent. Na-
gyon örülök, hogy az ökumenikus kapcso-
latainkra is szó került. Most vagyunk az 
ökumenikus imahét után. Ez nagyon nagy 
ajándéka a mi nemzedékünknek, hogy 
a különféle keresztény felekezetek test-
vérként tudnak együtt imádkozni. Együtt 
érezzük át a felelősségünket, hogy ebben 
az erkölcsileg is meggyengült Európában 
tudjunk a hit erejével vigasztalást, re-
ménységet, bátorítást adni.

– Ez nem jelenti az állam és az egyház 
rossz értelmű összefonódását, hanem azt 
jelenti, hogy az emberekért való kiállás 
lehet a mai idők egyik legfontosabb fel-
adata.  

– Nagyon fontosnak érzem azt, hogy 
mindig egymás mellé tudjuk tenni az ál-
lam feladatát, felelősségét, a közbizton-
ság, a közrend fenntartásában, és az egy-
háznak pedig a sajátos lelki küldetése az, 
hogy gondolkodásunkban, az egymás kö-
zötti kapcsolatunkban segítsen bennünket 
megértéssel, szeretettel, jóakarattal jelen 
lenni. A kettő kiegészíti egymást. Abban 
reménykedem, hogy ez a jövőben is így 
folytatódik. 

Püspöki köszöntés a 80 éves Bandi atyának

Áldjon meg Téged az Úr! - énekelte a közösség együtt Beer Miklós püspökkel

Gál Zsolt polgármester köszönti a püspököt a plébánián
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A Cserfa következő, 2016. 03. szá-
ma március 11-én jelenik meg. 
Nyomdába adás: március 7., 16 
óra.  Lapzárta: február 29.

Lélekgondozó

Mosó- és 
mosogató-
gép, hűtő-
gép, boyler, 
mikro, por-
szívó javí-
tását válla-
lom. Klíma 
t e l e p í t é s e 
és karban-
t a r t á s a . ) 
06-20-935-
1207.

Az elévülésről
Idén elég korán köszönt ránk a Húsvét ün-
nepe. Az emberi élet megoldása a feltámadt 
Krisztus. Hogy miért, erről szeretnék pár 
gondolatot elmondani. 

Pár évvel ezelőtt egy vezető politikusnak 
felkutatták előző években elkövetett adócsa-
lásait. Bírósági tárgyalás lett belőle. Megál-
lapították: valóban elkövette eme „bűnt”. De 
mivel évekkel ezelőtt történt, elévültnek nyil-
vánították. A háborús bűnöket úgy tekintik, 
mint ami nem évül el. IGAZ EZ? 

A bűnt csak előrölni lehet. De az soha el 
nem évül. „Eltörlőm bűnödet, s többé nem 
emlékszem rá.” 

Miért juthat valaki ilyen téves megállapí-
tásra? 

A jognak az Isten által alkotott erkölcsből 
kell származnia. Minden bűn elsősorban Isten 
ellen való lázadás. Vele kell elrendezni. Isten 
soha nem használ varázspálcát, belülről akar 
megváltoztatni. „Ragyogtassa rád arcát az Úr, 
s legyen hozzád jóságos! Fordítsa feléd arcát 
az Úr, s szerezzen neked üdvösséget.” (Szám. 
6,25-26)Isten arcának felfedezése megújítja 
az életünket. Türelemmel, szeretettel kéri, 
hogy beléphessen az életünkbe, olyan gyen-
géden, mint ahogy az eső hull a földre. 

Egy emlék, ami több, mint 50 évvel ez-
előtt történt. Beteghez hívtak. A feleség volt 
a beteg. Férje be se jött. Egy hét eltelt. Szól-
tak a gyerekek a hittan óra végén, menjek el 
ugyanabba a házba. Most a bácsi hívat. El-
mentem. 7 kilométerre volt a falutól. Nem 
látszott elesettnek. De egész életén keresztül 
hordozott magában valamit. S most végre 
megszabadult tőle. Érezte, hogy nem évült el. 
Haza kerékpároztam, elhoztam Jézust a Ke-
nyérben. Hajnali fél kettőkor eljött érte az Úr. 
Hányszor kopogtatott szívének ajtaján, az Úr 
nem fáradt bele. Nem adta fel a reményt.

Győzd le a közömbösséged és megadja 
belső békédet az Úr. Ez a küzdelem a szíved-

ben történik. Segítségedre lesz Krisztus Any-
ja is. De eme küzdelmet nekünk kell megva-
lósítani. 

Mit jelent, az, hogy Jézus az idők teljes-
ségében jött el? Nem a történelem döntött 
Krisztus születése felől, hanem az ő világba 
jötte teszi lehetővé a világnak, hogy elérje a 
teljességét. Az idők teljessége Isten jelenléte 
a világban. Krisztust nem lehet megkerülni. 

Mindazonáltal a titok titok marad a szá-
munkra. Isten jelenlétén a történelemben 
minduntalan szeretnénk megtapasztalni az-
által, hogy megsemmisül az erőszak, az iga-
zságtalanság. Hogyan lehetséges, hogy az 
erősebb megalázza a gyengébbet. Az emberi 
gonoszság meddig kelthet itt a földön erősza-
kot és gyűlöletet?

A gonoszság folyamata azonban tehetetlen 
az irgalom óceánjával szemben. Arra hívat-
tunk mindnyájan, hogy belemerüljünk ebbe 
az óceánba. Hogy legyőzze a közömbössé-
get, amely megakadályozza a szolidaritást, és 
kivezessen a hamis semlegességből. Krisztus 
kegyelme arra indít bennünket, legyünk mun-
katársai egy igazságosabb és testvériesebb 
világ felépítésében. A hit ereje eljut minden-
hová. 

Nem lehetünk közömbösek a körülöttünk 
zajló történések iránt. Ez sem évül el.  Kain 
válasza: „őrzője vagyok öcsémnek, öcséd 
vére bosszúért kiált fel hozzám…” Felelős 
vagy a környezetedért. Felelős vagy a rád bí-
zottakért. Példaadás és imádság és vezeklés. 
Krisztus is ezt tette. A nagyböjtben gondol-
junk erre is. 

Mutassuk meg a világnak Krisztus Irgal-
mas Arcát. Hidd el semmi nem évül el. Krisz-
tus azért jött, hogy kiengesztelje az Atyát. 
„Úgy szerette Isten a világot, hogy Egyszü-
lött Fiát adta érte, hogy aki Benne hisz el ne 
vesszen, hanem örökké éljen”. 

Barotai Endre plébános 
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eldugott 

Ez a kislány háremhölgynek öltözött. Cikk: 5. oldal

Kézbesítésre készen

A Nyugdíjas Klub ellenszavazat nélkül, további öt évre megválasztott vezetősége. Balról: Szilágyi Ferencné, Varga 
Dánielné, Halas János, Merczel Ferencné, Sosovicza Jánosné (elnök) Sztancsik Ferencné és Kurunczi Lajosné. 

Férfi ak és nők egyaránt részt vettek 
a megmérettetésen

Dartsverseny volt Ecseren január 30-31-én

Farsangi bál az iskolában sokféle jelmezzel. Felvé-
telünkön éppen egy szellem mutatja meg magát.
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