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A Mindenki karácsonya című
ünnepi műsorban 
a Szitakötők kis táncosai is fel-
léptek – mama nélkül, persze 
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Képviselő-testületi ülések decemberben
Ecser Nagyközség Önkormányzat Kép-
viselő-testülete december 2-án tartot-
ta rendkívüli ülését. Ezen elfogadták az 
ecseri önkormányzati konyha alapító 
okiratát, illetve megalkotta a képviselő-
testület Szervezeti és Működési Szabály-
zatáról szóló önkormányzati rendelet 
módosítását. 

Ecser Nagyközség Önkormányzat Kép-
viselő-testülete december 14-én tartotta 
rendes képviselő-testületi ülését.

A képviselő-testület elfogadta az Ecseri 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2016 évi te-
vékenységéről szóló tájékoztatóját. A Pro-
Form Kft . települési gázfogadó állomás 
áthelyezési kérelmét illetően a képviselő 
testület úgy határozott, hogy a kérdésről 
a műszaki feltételek tisztázását követő-
en kíván dönteni. Mihályfi  Árpádnak, 
a ProForm Kft . ügyvezetőjének szóban 
előterjesztett kiegészítő kérése az volt, 
hogy az önkormányzat járuljon hozzá a 
cég területén lévő, 4 db elavult tűzcsap 
kicseréléséhez, illetve még egy újabb ki-
építéséhez. Kérését azzal indokolta, hogy 
az utóbbi időben tűzeset volt a kft . terüle-
tén. A nagyközségi vezetés hozzájárulása 
ehhez a korszerűsítéshez azért szükséges, 
mert a vízellátást biztosító gerincvezeték 
a focipályán keresztül haladna. Gál Zsolt 
válaszában hangsúlyozta, hogy ebben a 
kérdésben is csak majd a műszaki tar-
talom megvizsgálása után lehet érdemi 
döntést hozni. A testület egyhangúlag 
elfogadta az Ecserért Községfejlesztő és 
Szépítő Egyesület, valamint a Laky Ilonka 
Általános Iskola tájékoztatóját. Az iskola 
üzemeltetésének átadásával kapcsolat-
ban Gál Zsolt polgármester tájékoztatott, 
hogy ez Ecsert részben érinti csak. Az 
előző testületi döntésnek megfelelően 
ugyanis nem adnak át minden helyisé-
geket, vannak, amik az önkormányzat-
nál maradnak. Az EKO Kft -vel egy éves 
megbízást köt a Tankerület, így a helyi kft . 

végzi a takarítást és a kis javításokat, ez 
ugyanis költséghatékonyabb, mint külső 
céget bevonni. A további részletek pedig 
menet közben fognak majd kialakulni. A 
polgármester szintén tájékoztatást adott 
az ecseri önkormányzati konyhát érintő 
változásokról, amit január 1-jétől önálló 
intézménnyé szeretnének alakítani. Az 

étkezési térítési díjakat illetően Gál Zsolt 
polgármester elmondta, hogy a jelenlegi 
díjak megfelelőek, amik az átalakulásig 
változatlanok is maradnak. Az Ecseri 
Polgármesteri Hivatal és az Ecseri Ön-
kormányzati Konyha közötti munkameg-
osztási megállapodásról úgy határozott a 
testület, hogy az élelmezésvezetői felada-
tok köre fog bővülni, s elfogadta a mun-
kamegosztási megállapodást. Zahorecz 
Sándor rendőralezredes, monori rend-
őrkapitány meghívottként tájékoztatta 
az ülés résztvevőit, hogy december 1-jén 
vezetőváltás történt, melynek értelmében 
Bába János rendőr őrnagyot bízták meg 
a maglódi rendőrőrs parancsnoki felada-
tainak ellátásával. A képviselő-testületi 
ülés elfogadta a 2016. évi költségvetési 
rendelet módosítását, valamint Szeverné 
Csekei Csilla javaslatát, hogy a bizottság 
ne változtasson a lakás és helyiségbérleti 
díjakon. A közösségi együttélés alapvető 
szabályairól, valamint az ezek elmulasztá-
sának jogkövetkezményeiről szóló 1/2013.
(I.30.) sz. önkormányzati rendelet módo-
sításával kapcsolatban kiküldött anya-
got a testület a javaslat szerint elfogadta. 
Szintén egyöntetűen került elfogadásra 
az Andrássy Utcai Óvoda SzMSz-ének és 
házirendjének módosítása. A képviselő-
testület szintén elfogadta a Bp. XVII. ker. 

Pesti út – Oszlop utca közlekedési rendjé-
nek módosításával, valamint a Bp. XVII. 
Helikopter út – Újmajori úti, a Bp. XVII. 
Gyümölcsös dülő – Pesti út kerületi építé-
si szabályzat véleményezésével kapcsolat-
ban készült határozatokat, hangsúlyozva 
a további eljárásban való részvétel fontos-
ságát. A FIX-Telekom WIFI szolgáltatás 

kiépítésére vonatkozó ajánlatot illetően 
úgy döntött a testület, hogy az állásfogla-
lás kialakítása előtt további egyeztetések 
szükségesek az ajánlattevő céggel. A Rá-
bai Miklós Művelődési és Közösségi Ház, 
Könyvtár igazgatói állására vonatkozóan 
az a határozat született, hogy pályázat ki-
írása szükséges, aminek beadási határide-
je a megjelenéstől számított 30 nap. Az in-
tézmény vezetésével kapcsolatos teendők 
megbízásos alapú ellátásával Kun Attilát, 
az EKO Kft . ügyvezetőjét ruházták fel, 
aki a kinevezendő új igazgató munkába 
állásáig, 4 órás díjazás ellenében fogja 
ellátni a feladatokat. A testület elfogadta 
Gál Zsolt polgármester javaslatát, hogy 
járuljon hozzá a Kocse Kft . kéréséhez és a 
Kosztasped-del kötött szerződés lejártáig 
állapodjanak meg velük is autóparkolás 
ügyben. A képviselők elfogadták Szever-
né Csekei Csilla bizottsági beszámolóját 
a beérkezett, egyenként 10 ezer forintos 
Bursa pályázatról, valamint a 20 db szoci-
ális tűzifa kérelemről. Minden kérelmező 
1 köbméter fát fog kapni.  A képviselői 
kérdések, vélemények körében Szilágyi 
Szilvia képviselő felvetésére Gál Zsolt 
polgármester beszámolt az MLSZ-szel 
folytatott egyeztetésről, aminek alapján a 
szövetség a focival kapcsolatos kérdéseket 
fogja támogatni a jövőben.

Munkában a képviselő-testület

Mihályfi  Árpád
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A MÁV-állomás kálváriája
Először is szeretnék minden ecseri lako-
sunknak boldog, eredményekben és sike-
rekben gazdag új évet kívánni! Engedjék 
meg, hogy terveinkről és a felmerült prob-
lémákról tájékoztassam Önöket.

A MÁV-állomás rövid kálváriája: 4-5 
évvel ezelőtt a polgármesterek nyomására 
az akkori (új) MÁV- vezetés elérte, hogy 
felújításra, átépítésre kerüljenek a 120A 
vasútvonal állomásépületei. Több variá-
ció közül Ecseren végül a felújítás mellett 
döntöttek. Elkészült a felújítás, rögtön 
összefestették, betörték a bejárati ajtót, 
ablakot. (Ezt az Önkormányzat és néhai 
Hosszú Mihály közösen rendbe tette.) A 
jegypénztáros sorsáról ezután döntöttek. 
A pénztár helyett 2 db automatát telepítet-
tek le, melyek kijelzője napos időben tu-
lajdonképpen szinte egész nap olvashatat-
lan. Az indok az alacsony utasszám volt. 
Azóta az egyik automatát elvitték, erről 
sem fi gyelmeztetést, sem bejelentést nem 
kaptunk, kérésünkre utólag tájékoztattak, 
hogy az utasforgalom nem indokolja a 2 
db automatát sem. 2014 nyarán a rossz idő 
beállta előtt elkezdődtek a tárgyalások a 
váróterem üzemeltetéséről. Ez több hóna-
pot vett igénybe, majd decemberben szer-
ződést kötöttünk a MÁV-val, hogy az ál-

taluk ellátandó feladatot kiszervezik, és az 
Önkormányzatot, helyesebben az önkor-
mányzati céget, az EKO Kft .-t bízzák meg 
a feladattal. A szerződés 2014 decembe-
réig élt, majd hitegetés kezdődött a meg-
hosszabbításáról, 2015-ben térítés nélkül 
(később kifi zették) láttuk el a feladatot, de 
már új szerződés nem került aláírásra. Az 
ellátott feladat a váróterem nyitását, zárá-
sát, takarítását jelenti, illetve elvállaltuk 
a váróterem környezetének takarítását, 
fűkaszálását (hiszen eddig is mi végez-
tük ezt a MÁV helyett). A peron kezelése 
hosszabb egyeztetés után került hozzánk, 
mert itt a dolgozóknak egy tanfolyamot 
kellett elvégezni, hogy az üzemi területre 
léphessenek. 2015 novemberében derült 
égből villámcsapásként jött a hír, hogy az 
addigi ígéretektől eltérően nem írják meg 
az új szerződést. 2016. évben folyamato-
san egyeztettünk a régi és az új vezetéssel, 
aztán kaptunk egy szerződéstervezetet, 
amely a feladatokon kívül az utasok biz-
tosítását is a mi feladatkörünkbe sorolta 
volna, amit nem tudunk vállalni. Mi csak 
a váróterem üzemeltetését szeretnénk a 
környezetének rendbetételével. Mi szed-
jük a szemetet, mi járólapoztuk le az ál-
lomás egy részét, és mi készítettünk tervet 
a parkosításra is, sajnos eddig erre nem 
kerülhetett sor. Szemeteseket helyeztünk 
el, és továbbiakat is terveztünk elhelyezni. 
Amit szerettünk volna, de eddig nem já-
rultak hozzá: nem szerelhettünk térfi gye-
lő kamerát, nem építhettünk esőbeállót, 
árnyékolót és 2015 novembere óta nem 
nyithatjuk (takarítással) a várótermet. 
Több alkalommal jeleztem a MÁV illeté-
kes vezetőjének, hogy térítésmentesen is 
nyitjuk, zárjuk, takarítjuk a tulajdonuk-
ban lévő várótermet, de még nem kaptam 
választ. Természetesen azóta is a fűkaszá-
lást és a szemétszedést időnként elvégez-
zük. A feljárót, az átjárót és az automata 
környékét most is eltakarították az EKO-s 
fi úk. Ezúton is köszönöm nekik, hogy az 
intézményeink járdái és a buszmegállók 
után sort kerítenek a MÁV-állomás kör-
nyezetében lévő területekre is. Különösen 
nagy gondot okozott a péntek 13-ai taka-
rítás, mert minden évben ezen a hétvé-
gén tartjuk a böllérfesztivált is, ilyenkor 
a Kft . dolgozói az előkészületekben már a 
hét közepétől részt vesznek. Így pénteken 
reggel végeztek takarítást, majd pénteken 
este és szombat hajnalban (a rendezvény 
előtt) tudták az állomásra vezető utakat el-
takarítani. A hóval kapcsolatosan jegyez-

ném meg, hogy a 
hókotró folyama-
tosan dolgozott 
a havazás idején, 
t e r m é s z e t e s e n 
a fő- és gyűjtő-
utakat takarítja 
előszőr. Nehezíti 
a munkát, hogy 
sok esetben az út 
szélén parkoló 
autóktól nem fér el a hókotró (van, hogy 
egymással szemben állnak). Kérem az 
autósokat, hogy parkolásukkal ne akadá-
lyozzák a hókotró munkáját. 

Terveink: függőben vannak a már több-
ször ismertetett pályázataink, kerékpárút, 
intézmények szigetelése, bölcsőde építése, 
bízom benne, hogy pozitív elbírálásban 
lesz részünk. A Posta környékén kellene 
parkolókat kialakítani, erre keressük a 
forrásokat. A vasúti átjárók lámpás bizto-
sítása, a meglévő utak felújítása, az elöre-
gedett ivóvízhálózat felújítása olyan ma-
gas költséggel valósíthatók meg, ami még 
nem áll rendelkezésünkre. Most fogunk 
beadni útépítésre pályázatot. A jó hír, 
hogy már vannak forrásaink a hivatal és 
környezetének felújítására, bízom benne, 
hogy sikerül az orvosi rendelőt felújítani, 
a meglévő buszmegállóinkhoz szeretnénk 
esőbeállókat építeni (sajnos több olyan 
buszmegálló van, ahol nem igazán fér el 
semmilyen építmény). A temető melletti 
járda építése a világítás engedélyeztetésé-
nek bonyodalmai miatt átcsúszott az idei 
évre, de az tavasszal megépül. Bízom ben-
ne, hogy minél több tervet meg tudunk 
valósítani, és ezzel Ecser és főként az ecse-
ri emberek életkörülményeit javíthatjuk.

Gál Zsolt polgármester

A lakossági igényeknek megfelelően 
2017. január 23-tól változik a járási 
hivatal ügyfélfogadási rendje. Az 
új rend szerint a jövőben a Vecsési 
Járási Hivatal Ecser települési ügy-
segédjének ügyfélfogadási rendje 
nem egy, hanem heti két alkalom-
mal lesz, az alábbiak szerint: Hétfő: 
8:00 - 12:30, Szerda: 8:00 -10:00.
A járásszékhelyeken a hét min-
den napján széles ügyfélfogadási 
időben fogadják és szolgálják ki 
az ügyfeleket a járási hivatal ha-
táskörébe tartozó valamennyi ügy-
ben a kormányzati integrál ügyfél-
szolgálaton, a Kormányablakban 
(Vecsés, Fő u. 216 – 248.).
   A Kormányablak ügyfélfogadási 
rendje: Hétfő: 7:00 – 17:00, Kedd: 
8:00 – 18:00, Szerda: 8:00 ¬– 20:00, 
Csütörtök: 8:00 – 18:00, Péntek: 
8:00 – 16:00.  

Új ügyfélfogadási rend

Tizenhat önkéntes tűzoltó egyesület – köz-
tük az ecseri – vehetett át védőfelszereléseket 
és tűzoltótechnikai eszközöket Varga Ferenc 
tűzoltó dandártábornoktól, a Fővárosi Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság Gróf Széchenyi 
Ödön termében a közelmúltban. Idén négy-
százkilencvenkét önkéntes tűzoltó egyesület 
szerepelt sikerrel a BM Országos Katasztrófa-
védelmi Főigazgatóság pályázatán, amelyen 
különféle tűzoltóeszközök és felszerelések 
beszerzéséhez, működési költségek fi nanszí-
rozására, műszaki-technikai, védőruházattal 
való ellátásra, valamint a tagok oktatására és 
vizsgáztatására lehetett támogatást elnyerni. 

Tűzoltóinknak
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Az EKO Kft . nyerte a VI. Ecseri Böllér-
fesztivál vándorkupáját, ami a rendez-
vény legnemesebb díja. Emellett ők lettek 
a legnépszerűbb csapat is, közülük került 
ki Kiss Csaba személyében a legjobb böl-
lér és a kolbász kategóriában is ők vitték 
el a pálmát. 

A napsütéses hideg jó hátteret jelentett 
a disznóvágáshoz. Ezúttal négy ecseri 
csapat mérte össze tudását: a Kosztasped, 
az Ecseri Malackodók és a Sportkör kö-
zös csapata, az Ecseri Jót-evők és a Tárca 
Nélküliek szintén közös csapata, amely a 
képviselőkből és az önkormányzati dol-
gozókból állt össze, valamint az EKO Kft . 
A rendezvényt meglátogatta több környe-
ző település polgármestere is. Így eljött 
Tabányi Pál Maglódról, Szőllősi Ferenc 
Pécelről, Mezey Attila (alpolgármester) 
Gyömrőről és Petőné Vizi Valéria Péteri-
ből. Megtisztelte jelenlétével az eseményt 
Tóth János, a Jegyzők Országos Szövetsé-
gének elnöke is. A szervezők és a verseny-
ző csapatok ezúttal is mindent megtettek 
annak érdekében, hogy a rendezvényre 
kilátogatók jól érezzék magukat. Sőt, hogy 
minél többféle fi nom falattal csillapíthas-
sák étvágyukat és szomjukat. Az EKO Kft . 
például ez évben fi nom malacsülttel szé-

lesítette ínyencségei körét. Mint elmond-
ták, a ’fi nom falat’ Maglódról érkezett, 
s mindösszesen 12 hetet ért meg ezen a 
világon, míg végül elérte élete fő célját, 
azaz hogy nekünk, embereknek örömet 
okozhasson ropogósra sült, ízletes tes-
tével. Az étlapon emellett természetesen 
megtalálhatók voltak a hagyományosnak 
számító disznótoros ételek is: töpörtyű, 
hagymás sült vér, sült velő, toroskáposz-
ta, orjaleves, sültkolbász, valamint tetszés 
szerint kiválasztható sülthús a frissen 
feldolgozott sertésből. Természetesen az 
italkínálat is hasonlóan gazdag volt, a for-
raltbortól, pálinkától kezdve a citromos 
teáig, amivel a gyerekeknek igyekeztek 
kedvezni. S a hatalmas feladattal, hogy a 
sok fi nomság és fi gyelmesség közül me-
lyik csapatnak sikerült ez évben a legjobb 
teljesítményt elérnie, ezúttal is a Szabad-
tűzi Lovagrend tagjaiból összeállt zsűri 
birkózott meg, teljes sikerrel. 

További eredmények: a legfi nomabb 
süteményt, a legfi nomabb hurkát, a legíz-
letesebb fogópálinkát a Kosztasped kí-
nálta. Levesben és toroskáposztában az 
Ecseri Malackodók voltak a legjobbak, 
forraltborban pedig a Jót-evők vitték el a 
pálmát.

A böllérfesztivál fi nomságai sikert arattak
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 - 

Ecser polgármestere, a képviselők és a bizottsági tagok saját készítésű ajándékkal lepték meg karácsonyra a családokat. 
Vágták, csiszolták, díszítették a fakorongokat, hogy ezzel a jelképes ajándékkal kívánjanak boldog karácsonyt. Az üdvözletet 
eljuttatták minden helyi háztartásba. Remélik, hogy ezzel a kis gesztussal örömet tudtak szerezni.

Idén is karácsonyi ajándékot készítettek 
az önkormányzati képviselők
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Idősek karácsonya a Rábaiban 

December 19-én délután idén is megtartot-
ták a Rábai Miklós Művelődési Házban az 
„Idősek karácsonya” címet viselő műsort. 
A rendezvényre Ecser Nagyközség Önkor-
mányzata névre szóló meghívót küldött 
a 70. életévüket betöltött ecserieknek. Az 
intézmény dolgozói 500 ajándékcsomagot 
állítottak össze az időseknek, amit a szoci-
ális otthonban élők postán kaptak meg. A 
programban először Gál Zsolt polgármes-
ter köszöntötte a meghívottakat, s egyben 
átadta a képviselő-testület karácsonyi és 
újévi jókívánságait is. Márai Sándort idéz-
ve arra fi gyelmeztetett, hogy ha ünnep van 
az életedben, ünnepelj egészen, belülről 
és kívülről egyaránt, hiszen az ünnepet 
nemcsak a naptárban írják piros betűvel. 
Nézd a régieket, ők milyen lélekkel tették 
ezt. Ám napjainkban sokszor ütközünk 
olyan mondatokba, hogy valami másként 
sikerül, mint terveztük, mert az emberek 
ma mások, a világ megváltozott. S az ilyen 
gondolatok bizony nem megalapozatla-
nok, aminek számos oka lehet: szegénység, 
magány, betegség, sokan pedig külföldre 
mentek. Lenne okunk tehát elkeseredni. De 
nem veszíthetjük el a reményt. S pont erre 

Dóka Zsuzsa és Bősi Szabó László előadóművészek a Csallóközből

Gál Zsolt ajándékcsomagot oszt az időseknek
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jó a Karácsony! Az ünnep az összetartozás 
ragyogása. Arra fi gyelmeztet, hogy nem 
vagyunk magunkra hagyva a világban, s ha 
másokra fi gyelünk, arra, hogy mi a fontos 
számukra és számunkra, hogy mit adunk 
magunkból nekik. Önök egykor példát mu-
tattak nekünk ebben, s most rajtunk a sor, 
hogy mindezt tovább vigyük. 

Az ünnepi beszédet követő gálaműsor 
pedig nemcsak önmagában volt színvo-
nalas, így kiérdemelve a közönség vastap-
sát, de annak előzményei sem nevezhetők 
mindennapinak. Történt ugyanis, hogy 

2016 júniusában az ecseri Nyugdíjas Klub 
a szlovákiai Nagymagyaron járt. Ott léptek 
fel Dóka Zsuzsa és Bősi Szabó László elő-
adóművészek a Csallóközből, s műsoruk 
nagyon megtetszett az ecserieknek. Így 
aztán nagy szeretettel hívták meg őket év 
végi karácsonyi ren-
dezvényükre Ecserre. 
Szereplésük ezúttal is 
bombasiker volt, s a re-
pertoárjukban szereplő 
magyar operett- és nó-
taslágerek is igazolják, 
az országhatáron is át-
ível a nemzeti kultúra, 
az anyanyelv ápolása iránt érzett szeretet. 

A műsor végén megkérdeztünk néhány 
meghívottat, mit jelent számára ez a ren-
dezvény. Aszódi Józsefné már tíz éve nyug-
díjas, így szinte már 
előre bekalkulálja 
év végi programjá-
ba a rendezvényt. 

Jó érzés tudni, hogy 
nem feljetik el, s gon-
doskodnak róla. Ma-
técsa Józsefné 94-ben 
vonult nyugállomány-
ba. Az önkormányzat 
meghívása nagyon sok 
mindent jelent számá-
ra: örömet, kikapcso-
lódást, valamint talál-
kozási lehetőséget régi 
ismerősökkel, kollégák-
kal. Rózsahegyi Emil 17 
éve nyugdíjas, Ecseren 
él ő is. Nejével minden 
évben eljönnek a prog-
ramra, ami jó kikapcso-
lódás s egyben találkozási lehetőség is. Az 
idei műsor pedig nagyon tetszett neki.

Aszódi
Józsefné

kk Matécsa
Józsefné

jó K á ! A ü ö

Barta Zoltán jegyző is sok idős 
embernek adta át a csomagot

áá iiii lllllll hhhhhh tttőőő é i A

Rózsahegyi
Emil

Állva is tapsolták a két művész ezúttal is nagyszerű produkcióját
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Rendezvények a művházban
2017. február 15-én, szerdán 10.00 órakor
MESESAROK
Színházikó Társulat: Farsangoljunk!
Szandi és Szabi, az ikergyerekek nagymamá-
juknál töltik a hétvégét. Nagyika farsangi bált 
szervez unokáinak, melyre meghívja a közeli 
kiserdő lakóit, Sünit és Nyuszit. A gyerekek 
nagy izgalommal készülnek a mulatságra, 
ám amint az testvéreknél gyakran megesik, 
készülődés közben alaposan összevesznek. 
Végül az erdei állatok és a gyerekek segítségé-
vel mégis kibékül Szandi és Szabi és kezdőd-
het a farsangi bál.
A belépés díjtalan!

TANFOLYAMOK

ÚJDONSÁG
SZÁMÍTÓGÉP TANFOLYAM KEZDŐK-
NEK ÉS ÚJRAKEZDŐKNEK 16 ÓRÁBAN
A számítógép ma már a mindennapok része. 
Ismerete sok új lehetőséget nyit az élet majd 
minden területén. A használatához nem 
kellenek különleges képességek, bárki, bár-
milyen életkorban belekezdhet. A tanfolyam 
elvégzése után képes lesz minden szokásos 
otthoni számítógépes feladat magabiztos 
elvégzésére. 
Foglalkozások: hétfő-szerda 18.00 órától, 
óraközi szünettel.
A második kurzus indulása: 2017. február 13.
Oktató: Hajdú József informatikai tanácsadó 
(06/20 4650 960 www.hjcomp.hu)
Részvételi díj: 8.000 Ft/kurzus
Jelentkezni lehet a művelődési házban és az 
oktatónál.

AUTÓVEZETŐI TANFOLYAM
B kategóriás autóvezetői tanfolyam indul a 
művelődési házban az R-Keresztúr Bt. szerve-
zésében 2017. február 20-án, hétköznap késő 
délutánonként.
Tandíj: 120.000 Ft, mely tartalmazza:
• tantermi elméleti képzést;
• 30 óra kötelező gyakorlati oktatást. (Hétköz-
nap 17 óráig történő oktatás esetén)
Fenti díj nem tartalmazza az orvosi alkalmas-
sági, a KRESZ és a forgalmi vizsgák hatósági 
díjait, valamint a vöröskeresztes tanfolyam 
árát.
Igény esetén e-learning oktatás is lehetséges!
RÉSZLETFIZETÉSI KEDVEZMÉNY!
További részletek a művelődési házban ill. 
www.carschool.hu; carschool@arschool.hu

SAKKOKTATÁS
Sakkoktatás indul 10 éves kortól Barta Sándor 
nagymester, sakkedző irányításával.

Foglalkozások keddenként: 
kezdőknek: 17 órától 
haladóknak 18 órától
Részvételi díj: 4000 Ft/hó
(Az oktatás minimum 10 fő esetén indul!)

AZ ÉN VILÁGOM - RAJZ- ÉS FESTŐ-
KLUB GYEREKEKNEK ÉS CSALÁDI 
ALKOTÓKLUB
Játékos alkotás színes ceruzával, szénnel, 
pasztellkrétával  és akrilfestékkel.  
Részvételi díj 1500 Ft / alkalom, a minimális 
létszám 4 fő. 
Előzetes jelentkezés, információ : 
csütörtök 17:00- 18:30-ig. 
Kovács Ildikó 20/299-0630  (aramlat@t-on-
line.hu)

RAJZ ÉS ÖNISMERET – JOBB AGYFÉL-
TEKÉS RAJZTANFOLYAM KEZDŐKNEK
A 2 napos kezdő tanfolyamon mindenki által 
megtanulhatók az élethű rajzolás alapjai. A 
rajztanulás kulcsa nem a kézügyesség, hanem 
a fi gyelem, egy másfajta látásmódra való át-
váltás. A rajzolás kikapcsol és feltölt, és abban 
is segít, hogy másképp nézzünk önmagunkra 
és életünk különféle területeire.
Részvételi díj: 14.000 Ft / 2 nap , a minimális 
létszám 4 fő. 
2017. február 18-19. 10.00- 18.00
Előzetes jelentkezés, információ : 
Kovács Ildikó 20/299-0630  (aramlat@t-on-
line.hu) 

Társasjáték Klub – játszani jó
A Száz Kéz Egyesület sok szeretettel várja 
az érdeklődőket a társasjátékok sokszínű 
világába.
Klubnapok:
2017. február 3. (péntek)  17-20 óráig
2017. március 3. (péntek) 17-20 óráig

Fotó Klub:
Várunk mindenkit, aki érdeklődik a fotózás 
iránt, akár hobbi szinten, akár professzionális 
szinten űzi ezt a szép tevékenységet. Lehető-
ség nyílik mindenki számára saját képeinek 
bemutatására, értékelésére, kiállítására, elsajá-
títhatják a képalkotás, komponálás alapjait is. 
Klubnapok: 
2017. február 16. (csütörtök) 18:00-20:00
2017. március 16. (csütörtök) 18:00-20:00

Ötletek Világa:
Sok háziasszony tartja magáról, hogy nem tud 
dekorálni, nincs hozzá érzéke, pedig rengeteg 
egyszerű és kreatív ötlet van arra, miként 
csinosíthatjuk környezetünket, hogyan hasz-

nálhatunk fel és gondolhatunk újra tárgyakat 
és annak funkcióit. Erre hivatott ez a délután. 
A program INGYENES! 
Klubnapok:
2017. február 18. (szombat) 15 órától
2017. március 18. (szombat) 15 órától

Kártya Klub:
Amíg a háziasszonyok az Ötletek Világában 
fedezik fel a bennük szunnyadó szépséget, 
addig a férfi ak (de természetesen akár a höl-
gyek is) egy másik teremben kártyázhatnak. 
Idézzük fel a régi idők nagy kártyapartijait 
(snapszer, römi, stb.).  A részvétel INGYE-
NES!
Vezető/koordinátor: Szatmári Zsuzsanna
Klubnapok:
2017. február 18. (szombat) 15 órától
2017. március 18. (szombat) 15 órától

Irodalmi Kör:
Az emberek nagy része már megpróbálta 
papírra vetni gondolatait, történeteit, meséit, 
akár rímbe szedve, akár prózában. Sokaknak 
nincs lehetősége ezt megmutatni, publikálni, 
véleményeztetni. Itt megteheti. Nem ez az 
egy terület, amivel foglalkoznánk, hanem 
maga a magyar nyelv. A helyesírás változásá-
tól az egyes szavak jelentéséig, használatáig, 
a stilisztikai fi nomságoktól a szép kiejtésig 
kötetlenül beszélgethetnek, illetve azzal fog-
lalkozhatnak. 
Helyszín: Könyvtár
A részvétel INGYENES!
Vezető/koordinátor: Vágvölgyi Lajosné (Tel.: 
06-20/366-6224)
Alkalom: havonta egy nap. (Minden hónap 
utolsó szerdája)
2017. január 25. (szerda) 17:00-18:00 
2017. február 22. (szerda) 17:00-18:00
2017. március 29. (szerda) 17:00-18:00
 
KÖNYVTÁR, SZOLGÁLTATÁSOK
ELŐZŐ MŰSORFÜZET ALAPJÁN
ELÉRHETŐSÉGEK
2233 Ecser, Bajcsy-Zsilinszky utca 3.
Tel.: 06/29 335 346 www.ecsermuvhaz.hu  
rabaimh@gmail.com
NYITVA TARTÁS
Művelődési Ház
hétfőtől péntekig 8-20 óráig
hétvégén a programokhoz igazodva
Teleház
hétfőtől péntekig 9-17 óráig
Hétvégén: zárva
Könyvtár: Hétfő 9-13 óráig, Kedd 15-19 órá-
ig, Szerda 9-13 óráig, Csütörtök 15-19 óráig,
Péntek 9-13 óráig
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A ’Mindenki Karácsonya’ című ünnepi 
összeállítást láthatták azok az érdeklődők, 
akik a december 17-iki szállingózó hó-
esésben ellátogattak a Rábai Miklós Mű-
velődési Házba. A délelőtt folyamán elő-
ször a település gyermekcsoportjai léptek 
színpadra. Ennek keretében tapsolhatott a 
közönség az Andrássy Utcai Óvoda Csiga 
csoportjának, a Cserfa Kuckó Óvoda mű-
sorszámának, a Nazirah Hastánccsoport 
színes, látványos előadásának, valamint 
a Szitakötők Táncstúdió és Táncegyüttes 
művészi torna – balett csoportja bemu-
tatójának. A Nyáry Báb Színház előadá-
sában pedig a ’Hóember Ajándéka’ című 
műsort fi gyelték nagy érdeklődéssel a le-
gifj abb korosztály képviselői. A délután 
folyamán a település ifj úsági és felnőtt 
csoportjaié volt a főszerep. Először a Laky 
Ilonka Általános Iskola tanulói adták elő 
műsorukat, majd ismét a Nazirah Has-
tánccsoporté volt a színpad. A színes 
programot a nyugdíjas klub, majd a Pet-
ruska Néptánccsoport összeállítása zárta. 
Este pedig Peter Sramek szórakoztatta a 
nagyérdeműt. (Petert először egy Szlovák 
Szupersztárban láthattuk énekelni gyerek-
ként. Később jelentkezett a Rising Starba, 
ahol bejutott a top 12-be és a harmadik 
lett. A Sztárban sztár-ban is szerepelt, ahol 
második helyezést ért el.)

A színes program kétségkívül legifj abb 
szereplői a Szitakötők Táncstúdió és Tánc-
együttes apró kis balerinapalántái voltak. 
Mint Selényi Kármen, az együttes vezető-
je elmondta, 3 éves kortól egészen 22 éves 
korig lehet csatlakozni programjaikhoz. 
Rugalmasságukat jelzi, hogy már 3 fő je-
lentkezése esetén is elindítanak tánccso-
portot, mely létszám egészen 13 főig is 
felmehet. Ecseren jelenleg két helyszínen 
tartanak foglalkozásokat, mégpedig a 
Cserfa Kuckó Óvodában egy ovis, a mű-
velődési házban pedig egy ovis és egy alsó 
tagozatos csoportjuk működik. Program-
juk pedig több éves, lépcsőzetes képzést 
tesz lehetővé. Az első évben a művészi 
tornával, ezt követően a klasszikus balet-
tel, majd pedig a mozdulatművészettel és 
a jazzbalettel ismerkedhetnek meg a cso-
portjaikba járók. Ilyen sokoldalú isme-
rettel felvértezve aztán ki-ki saját ízlése, 
tehetsége szerint képezheti majd tovább 
magát. Év végén pedig valamennyi cso-
portjuk színes, látványos bemutatón ad 
számot az elsajátított ismeretekről. Ezen 
kívül meghívásra is szívesen lépnek fel.

(Fotók a 12. oldalon)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Ecser Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 69/2015.(IV.22.) számú 

határozata alapján
nyílt pályázatot hirdet

az Ecser, Petőfi  S. utca 41. szám alatti 720 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan 
értékesítésére

A pályázat célja: Ecser Nagyközség Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában 
lévő 720 hrsz-ú, 2233 Ecser, Petőfi  utca 41. szám alatti ingatlan értékesítése

Az ingatlan bemutatása:  Az ingatlan a település központjában található, szilárd 
burkolatú útról megközelíthető. Telekkönyvi besorolása „kivett művelési ágú, lakó-
ház és udvar”. Az ingatlan területe 991 nm. A telken egy felújításra szoruló lakóház 

található, mely a telek északi részén a telekhatáron fekszik, alapterülete 60 nm. 
Az udvar gondozatlan, a kerítés elhanyagolt, a telek hátsó részen nincs kerítés. 

Közműellátottsága: víz, villany, gáz. Csatorna az utcáról elérhető. 

Az ingatlan megtekintése: Az ingatlan megtekintésére előre egyeztetett időpontban 
van lehetőség. Időpont az Ecseri Polgármesteri Hivatalban személyesen vagy a 06-

29-335-161-es telefonszámon kérhető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 20. hétfő 18.00 óra
A pályázatnak a következőket kell tartalmaznia:

• a pályázó adatai: magánszemély esetében: név, születési hely és idő, anyja neve, 
lakcím, személyi igazolvány szám, adóazonosító jel, bankszámlaszám, telefonszám, 

e-mail cím
jogi személy esetében: cég neve, székhelye, képviselő neve, adószám, cégjegyzék-

szám, bankszámlaszám, telefonszám, e-mail cím
• a pályázó által ajánlott vételár összege

• A pályázó nyilatkozata arról, hogy:
• az ingatlant megtekintette, annak jogi sorsát, állapotát megismerte, ajánlatát az 

ingatlan megtekintését követően tette meg
• sikeres pályázat esetén a vételárat egy összegben fi zeti meg az Önkormányzatnak  

• az ingatlan-nyilvántartási törvény alapján Magyarországon tulajdonszerzésre 
jogosult 

• elfogadja a pályázati feltételeket és a bírálati szempontokat, különös tekintettel a 
60 napig tartó ajánlati kötöttség vállalásának követelményeire. 

 
A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatokat zárt borítékban, hivatalos cégszerű aláírással, személyesen, vagy 
meghatalmazott útján nyújthatják be az Ecseri Polgármesteri Hivatal titkárságán 

(2233 Ecser Széchenyi u. 1., 7. iroda), vagy postai úton küldhetik meg Ecser Nagy-
községi Önkormányzat címére (2233 Ecser Széchenyi u. 1.). A borítékon a „Pályá-

zat: Ecser Petőfi  utca 41. szám alatti ingatlan.” jeligét kérjük feltüntetni.
A határidőn túl benyújtott pályázat nem kerül elbírálásra. Érvénytelen a pályázat, 
ha nem felel meg a pályázati felhívásban, illetve a jogszabályokban foglalt feltéte-

leknek. 

A pályázat elbírálása:
A pályázatot Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő Testülete bírálja el, a 

beadási határidőt követő 60 napon belül. 
A pályázók az eredményről a döntést követő 15 napon belül kapnak tájékoztatást. 

Az Önkormányzat fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek 
nyilvánítsa.

Az Önkormányzat fenntartja jogát arra, hogy a pályázat során a Pályázati felhívás-
ban szereplő feltételeket egy alkalommal módosítsa. 

Ecser, 2017. január 12
Gál Zsolt polgármester

Peter Sramek
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Pásztorjáték a templomban

Némedi-Varga Tímea 

December 24-én két alkalommal is 
pásztorjátékot láthattak a templom-
ban. Az idei évi előadásoknak az volt 
a különlegessége, hogy gyermekek 
mellett felnőttek is vállaltak szerepe-
ket. A pásztorjáték jól szerkesztett, 
élvezetes előadására sok falubeli is 
eljött és nagy tapssal jutalmazta a fél-
órás előadást.

Eztán nagy érdeklődés mellett zaj-
lott a karácsony éjjeli mise, Barotai 
Endre plébános celebrálásában.
   A hagyományápolás már december 
23-án este megkezdődött. A Betlehe-
mesek elindultak, hogy műsorukat 
előadják. Felkeresték a Tájházat, majd 
néhány család otthonában léptek fel. 
Már több évtizede járnak a Betlehe-
mesek Ecser utcáin. 

A királyok köszöntik a megszületett kisdedet

Zárójelenet

Pásztorok Ünnepi pillanat
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A Cserfa következő, 2017. 02. szá-
ma február 17-én jelenik meg. 
Nyomdába adás: február 13., 16 
óra.  Lapzárta: február 6.

Lélekgondozó

Mosó- és 
mosogató-
gép, hűtő-
gép, bojler, 
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.

Mai gondolatok a Szent Család 
megpróbáltatásairól
„AMIT EGYNEK AKÁR A LEGKISEBBEK-
KEL TESZTEK VAGY NEM TESZTEK, 
VELEM TESZÍTEK.” 

Názáretből elindult a Szent Család, de 
szállást nem kaptak. Hárman voltak. Igaz a 
gyermek még ott pihegett ÉDESANYJA szíve 
alatt, a méhében. Szegények voltak. Lakbért 
és rezsit nem remélhettek tőlük. Ezért min-
denhonnan elutasították őket. Maradtak volna 
Názáretben. 

Betlehem királyi város, Dávid király városa. 
Mit akarnak ezek a „gyütmentek”. Még a 
végén nem akarnak kiköltözni, ha befogadjuk 
őket. A születendő gyermek sírása megzavarja 
nyugalmunkat. S ha megnő, még óvodába is 
ide akar járni. 

Tartsa el őket Názáret önkormányzata. Ott 
van az állandó lakóhelyük. Igaz, vannak üres 
lakások, de azt pénzes embereknek szán-
ják. Jönnek a szép téli esték, otthonainkban 
összejövünk és énekeljük: „Szállást keres a 
Szent Család, mi befogadjuk. Igaz, valami 
ilyent mondott: Amit a legkisebbekkel tesztek, 
Velem teszitek.  

Honnan tudjuk, kik ők. A mai világban 
nagyon kell vigyázni. S a mennyei Atya 
szomorúan nézte. Minek indultak el. Milyen 
meggondolatlanság szülés előtt elindulni – 
mondogatták az emberek. 

Végül is találtak egy üres istállót. A tulaj 
felszámolta gazdaságát, így üres lett. Meg-
húzták magukat. Jó szándékú emberek, friss 
szalmát hoztak. A gyermek születésének csak 
híre ment. Betelepült „gyütmentek”. Takarót, 
egy kis eleséget is hoztak.

Másnap a faluban, Betlehemben az utcán, a 
sarkokon mind ez volt a téma. Ilyen meggon-
dolatlan házaspár… Maguknak keresték a 

bajt. Üzentek Názáret polgármesterének: kik 
ezek?

Sokat nem tudtak róluk. Otthonuk csöndes 
volt. Igaz, szegények voltak. A ruhájuk foltos, 
de tiszta volt. Mindenkire mosolyogtak. Tud-
tuk, hogy elutaztak Dávid városába, a júdai 
Betlehembe a népszámlálás miatt. Vártuk, de 
még nem érkeztek vissza. Az Asszony szülés 
előtt állt. Ha már mindenen túl lesznek, biztos 
megérkeznek.

Közben a Család már messze járt. Az Atya 
utasítására menekültek, mert a Gyermek élete 
halálos veszedelemben forgott. Idegen földön 
tartózkodtak addig, míg a gyilkos meg nem 
halt. (Gyilkosok ma is élnek, de a magzatok 
nem tudnak elmenekülni.)

Később a Nevelő Atya meghalt. A FIÚ 
felnőtt. Vándorútra készült. De megint csak 
folytatódott tovább. „A madárnak fészke, a 
rókának odúja van, de az EMBERFIÁNAK 
nincs ahová lehajtsa fejét”.  

Sorsa folytatódik minden meg nem szü-
lethető magzat életében. S olyan családok 
életében, akik szeretnének együtt maradni, de 
az otthonok bezáródnak előttük. Már eleve 
elítélik őket, pedig még nem is ismerik őket. 
A szeretet mindig kockázatos, Don Bosco 
Torinóban összeszedte az utcán kóborló gye-
rekeket s rendes ifjakat nevelt belőlük. Igaz 
némelyik a pokróccal tovább ált. A szeretet 
kockázatot vállal. Isten érted is EMBER lett, 
vállalta érted a kockázatot… Hányszor vissza-
éltünk vele. 

Jezsuita növendékek, a próbaidő alatt ma is 
ilyen vándor életet folytatnak. Nincstelen ván-
dorként keresik a szállást… sokszor heteken 
keresztül. Kiszolgáltatva, akár az Isten Fia.

Barotai Endre plébános 
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eldugott 

Kicsinyek éneke

A NyugdíjasKlub előadása

Polgármesteri köszöntő 

A Petruska férfi tagjainak tánca

Peter Sramek nagy közönségsikere
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