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Augusztus végére teljesen
megújul az 1. számú Óvoda
Végéhez értünk az 1. számú Óvoda felújításának, a tető-és a homlokzatszigetelés rövidesen elkészül. Mint ismeretes, 3
évvel ezelőtt sok éves lemaradást pótolva
a belső felújítással kezdődtek el az óvodai munkálatok. Megújultak a mosdók, a
konyha, a csoportszobákat kitapétáztuk,
illetve a nyílászárók cseréjét végeztük el.
Két éve a csoportszobák padló- és a födém szigetelésével, a csoportszoba padlójának és falburkolatának cseréjével tettük
komfortosabbá óvodánkat. Folyamatosan
pályázatokat adtunk be csoportszoba-bő-

vítésre, energetikai fejlesztésekre, sajnos
eredménytelenül. Az óvodába járó gyermekek érdekében a testület három éve
a fokozatos felújítás mellett döntött. A
munkálatokat az EKO Kft. irányításával és
közreműködésével, főként ecseri vállalkozók bevonásával végezzük. Büszke vagyok
arra, hogy ezt az óvodát 15 millió forintból tudtuk felújítani. Ez összehasonlítva
az előző önkormányzati ciklusban elkezdett 2. számú Óvoda tetőtér-beépítésének
költségével, amely közel 70 millió forintba
került, lényegesen költséghatékonyabb

Két éves lett az EKO Kft.
2012. augusztus 1-jén az önkormányzat a hatékonyabb településüzemeltetés érdekében létrehozott egy 100%-ban önkormányzati tulajdonú
kft-t. Az alapításkor az volt a cél, hogy a települési
és épületüzemeltetési feladatokat egy jól működő rendszerbe szervezze, melynek köszönhetően
hatékonyabban és magasabb színvonalon lehet
ellátni a kötelező és önként vállalt önkormányzati
feladatokat. Az alapításkor 5 millió forint törzstőkével rendelkezett a cég, a dolgozók létszáma
megegyezett a volt műszaki csoport létszámával.
Ez később az iskola fizikai dolgozóival gyarapodott. Az így összeadódó létszám egy fővel kevesebb, mint előzőleg volt. A közfoglalkoztatottak
száma is csökkent, átlagosan 4-5 főre, az előzőleg 10 feletti létszámról. A kft. az intézményeink
műszaki feladatait, fejlesztéseit is koordinálja a
közterület rendben tartása mellett. Az induláskor
a már régebben lecserélt géppark átadásával és
további eszközök beszerzésével kezdte a munkát.

A bevételei az önkormányzat támogatásából és
külső munkák utáni jövedelemből állnak össze.
Az első évben (2012. augusztus 1-jétől) az eszközbeszerzések miatt még nem volt nyereséges,
de ez egy induló vállalkozásnál nem is várható. A
következő évben, 2013-ban már minimális nyereséggel zártak.
A kft-t folyamatosan ellenőrzi a felügyelőbizottság, amely közgazdasági, pénzügyi és
műszaki végzettségű szakemberekből áll. 2013ban – javaslatomra – belső ellenőrzés keretében
vizsgáltuk a kft. 2012-es és 2013-as időszakát. A
könyvvizsgáló szakemberek rendben találták a
kft. működését, szabályzatait, szerződéseit, bevallásait és könyvelését is.
A 2014. évben a felügyelőbizottság mellett ismét külső könyvvizsgálóval vizsgáltattuk az addigra már lezárt 2013-as évet, aki nem talált intézkedést követelő hibát, hiányosságot.
2014-ben az NAV is behívta vizsgálatra a kft-

Képviselő-testületi döntések
A Nemzeti Sportközpontok elnevezésű szervezet a Laky Ilonka Általános Iskola bővítését határozta el. A folyamat első lépéseként a
szakemberek felmérték, az épület mely részén
valósítható meg mindez. A tervek szerint a létesítmény Rákóczi utca felőli részén épül egy
új szint tetőtér-beépítés vagy emelet formájában, amely három tantermet, egy csoportszobát, illetve a hozzájuk tartozó vizes blokkot
foglalja magában. Költsége becslések szerint
92 millió forint. Ennek háromnegyedét a Magyar Állam, negyedét pedig az önkormányzat
állja. A munkálatok elvégzésére meghívásos
közbeszerzést bonyolít le az állam. A nyertes
kompletten gondoskodik a megvalósításról

a tervezéstől, az engedélyeztetésen át a kivitelezésig, a bútorok beszerzéséig. A képviselő-testület korábban már döntött az önerő
vállalásáról. Az újabb számítások alapján az
eredetileg elképzelt bekerülési költségek még
emelkedtek, azért az ecseri képviselő-testület
augusztus 7-én rendkívüli ülésen újabb döntéseket hozott a fejlesztéssel kapcsolatos, falut
érintő kérdésekben.
A július 28-i képviselő-testületi ülésen
döntöttek arról is, hogy augusztusban megkezdődik az 1. számú Óvoda felújítása. Ez a
tetőcserét, illetve az épület külső szigetelését,
színezését foglalja magában. A munkálatokat
az EKO Kft. végzi.

beruházásnak bizonyult. A beruházásnál figyeltünk
arra, hogy lehetőleg a nyári zárás
alatt történjenek a
munkák, így nem
zavarjuk az építkezéssel az óvoda megszokott életét. Remélem, az óvodások augusztus végén örömmel veszik birtokba a
megújult épületet.
Gál Zsolt
polgármester
t (csak remélni tudom, hogy nem valaki vagy
valakik rosszindulatú bejelentése nyomán). A
vizsgált ÁFA-bevallásunk, analitikánk megfelelő,
hiányosságot nem állapítottak meg.
Az EKO Kft. beszámolóiból látható, hogy a
bérköltsége nagyságrendileg azonos a volt műszaki csoport bérköltségével, a beruházások költsége
viszont lényegesen alacsonyabb, a beruházások
jelentősen nagyobb arányban ecseri vállalkozók
bevonásával történnek. Az alacsonyabb kivitelezési költségeknek köszönhetően sokkal több
felújítást, fejlesztést, építést tud elvégezni. A
lakosságtól érkező kérésekre, bejelentésekre
rugalmasan, gyorsan tud reagálni. Saját költségvetéséből is hozzájárul a település folyamatos szépítéséhez.
Az a vádaskodás, hogy többe kerül ez a fajta
üzemeltetés, teljességgel alaptalan!
Remélem, Ecser lakossága is hozzám hasonlóan látja a fejlődést a faluban!
Gál Zsolt
polgármester
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Szlovákiában képviselte hazánkat Nyugdíjasaink
a Zöldkoszorú Néptáncegyüttes vendégszereplései
Tizenegy év után idén ismét a szlovákiai
Gyetván szerepelt az Ecseri Lakodalmas.
2003-ban mutattuk be először lakodalmasunkat a gyetvai nagyközönségnek, és
idén erre ismételten lehetőségünk nyílott
egy különleges formációban. A színpadon 240 táncos összehangolt munkájának
eredményeként láthatott a közönség egy
teljes lakodalmat. Volt a koreográfiában
párválasztás, a lakodalom kihirdetése, búcsúztatás, menyasszonykikérés, templomi
esketés, mulatság és még kontyolás is.
A különböző nemzetek különféle szerepeket kaptak. Csoportunk a menyasszony
kikérésében, a templomi szertartásban
lépett színpadra, illetve nem hiányzott az
ecseriek „marsos-vonulós” tánca sem. A
kontyolás során egyszerre 10 menyasszonyt
kontytoltak a színpadon, így az ecseri
menyasszonyt is átöltöztettük menyecske
viseletbe és „bujdošt” tettünk a fejére.
Hogy a koreográfia kialakuljon, vagyis

Gyömrőre és Sülysápra hívták a Nyugdíjas
Klub tánccsoportját a közelmúltban. Gyömrőn a helyi nyugdíjasklub megalakulásának
35. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen léptek fel augusztus 2-án; népviseletben ecseri táncokat mutattak be. Sülysápon
augusztus 9-én álltak színpadra. Itt Sosovicza
Jánosné slágert énekelt, majd görög tánccal
szórakoztatták az ottani nyugdíjasokat.

a szerbek, horvátok, lengyelek, románok,
franciák, csehek és a magyarok egyszerre
mozogjanak a színpadon, kétnapi próbára
volt szükség. Az ecseri nyugdíjasok, gyerekek és felnőttek mind a próbákon, mind a
fellépésen helytálltak.
Természetesen a munka mellől a jókedv
sem hiányozhatott. A csoport ismételten élményekkel gazdagon térhetett haza
Gyetváról.
Lukics Gábor,
a Néptánccsoport vezetője

Járdajavítás,
tanterem-felújítás
Több helyen végzett közterületi munkát az elmúlt időszakban az EKO Kft. Mint arról Kun
Attila ügyvezető beszámolt, a legrosszabb állapotban lévő járdaszakaszokat újították föl a
Bajcsy Zsilinszky, illetve az Andrássy utcában.
Teljesen felújították az iskola ötös számú tantermét is. Festettek, mázoltak, lambériát és
linóleumpadlót cseréltek.

Hálás szívvel köszönjük mindazoknak, akik elhunyt édesapánk

WÉBER JÓZSEF
temetésén részt vettek, elkísérték
Őt utolsó útjára, sírjára koszorút,
virágot helyeztek.
Köszönjük, hogy együttérzésükkel, részvétükkel enyhítették
fájdalmunkat.
A gyászoló család
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Környezetkárosítás bűntettének
alapos gyanúja Ecseren?
2014. június 29-én éjjel a helyi polgárőrök
járőrözésük során észrevételezték, hogy
a Fuvartrans Kft. (Hosszú János önkormányzati képviselő tulajdonában álló vállalkozás) területéről erősen ammónia szagú folyadék folyik ki az útra és a mellette
lévő mezőgazdasági területre. Jelezték a
rendőrség felé a környezetszennyezés tényét, ezért a rendőrség eljárást kezdeményezett. A polgárőrök elmondása alapján
a Fuvartrans Kft. telepének területén kialakított, a kerítés alatt átvezetett, betonozott elvezető árok segítségével jutott a
szennyezett víz az útra.

A megfelelő intézkedéseket megtettük.
A rendőrség tájékoztatása szerint „Környezetkárosítás bűntettének megalapozott gyanúja miatt eljárást indítottak ismeretlen tettes ellen”. A cég egyik
dolgozója kihallgatása során elmondta,
hogy „2013.09.01. nap és 2014.06.29. nap
közötti időben 2233 Ecser, Külterület
Ipartelep területén lévő Fuvartrans Kft.
telephelyéről búvárszivattyúval földútra
rendszeresen szennyezett vizet vezetnek
ki.”
Gál Zsolt
polgármester

Helyszíni felvételek

Meghívó
A Rákosmezeje MGTSZ Horgászegyesület
Jármai József emlékversenyt szervez
2014. augusztus 24-én (vasárnap.)
Verseny helyszíne: Ecseri horgásztó
Nevezés ideje: 6.30 – 7.00 óra
Verseny időtartama: 7.00 – 12.00 óráig
Nevezési díj:
elővételben: 3.000.-Ft
helyszínen: 4.000.-Ft
Az első három helyezett díjazásban részesül.
Részvételi szándékot okvetlen kérjük előre megadni a halőröknél, a 0620-800-6824 telefonon, m.matuszka@gmail.com email címen, illetve az
elővételi nevezési díjat Matuszka Lászlónál (Ecser Arany J.u.10.) befizetni 2014. augusztus 20-ig.
Mindenkit szeretettel várunk.
Jó versenyzést kívánunk.
Vezetőség

Szeptemberben
kezdődik
az útépítés
a Kálvária-dombon
Célegyenesbe került a Kálvária-domb útépítési ügye!
Az összes szakhatóság kiadta az engedélyt, indulhat
a közbeszerzési eljárás! Remélhetőleg szeptember
elején a munkálatok is elkezdődnek. Szeretnénk, ha
elkészülne a Szent Antal, a Mikla Pál, a Nádas Béla
és a Meskó Rudolf utcák Kálvária és Rákóczi szerviz
út közötti szakaszának szilárd burkolattal való megépítése, valamint a fennmaradó utak martaszfalttal
történő terítése. Az elmúlt hónapok esőzései megmutatták, hogy az előző, 2006-2010 közötti időszakban a tervektől eltérően megépített árkok, illetve –
érthetetlen okból – meg nem épített árkok mekkora
problémákat okozhatnak. Ezek javítása, pótlása az
útépítés részét kell, hogy képezzék.
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Becsengetnek újra
Szinte elrohant a nyár, és „vészes” közelségbe
került szeptember 1-je, a tanévkezdés napja.
Az iskola 5. számú matematika-fizika szaktanterme megújulva, megszépülve várja majd
a diákokat. Az EKO Kft. kifestette, a fal falambéria-burkolatot kapott, új linóleum is került
a padlóra. Nyáron megtörtént az intézmény
érintésvédelmi vizsgálata, a hibákat kijavították, így ilyen szempontból is biztonságosan
kezdődhet az új tanév.
A Nemzeti Sporthivatal munkatársai júniusban eljöttek, bejárták az iskolát, megtekintették a tanterembővítés lehetséges helyszíneit, a már meglévő fűtési és elektromos
hálózat kapacitását. Az új tantermek valószínűleg jövőre készülnek el. A 2014-2015-ös
tanévben bár szűkösen, de még elférünk úgy,
hogy az eddig fejlesztésre használt teremben
tanórákat fogunk tartani a felső tagozat csoportbontásban tanuló diákjainak számára. Az
egyik tantermet új iskolabútorral tudjuk majd
berendezni, 10 asztalt, 20 széket és 1 tanári
asztalt vásárolt számunkra a KLIK.
Augusztus utolsó hetében birtokba veszik
a Laky Ilonka Általános Iskolát a leendő első
osztályosok: ekkor lesz a gólyatábor. A kis nebulókkal Csombók Judit, Komáromi Lászlóné
és Szabó Antalné foglalkozik, ezen a héten dől
majd el az is, hogy melyik gyermek melyik
osztályba kerül. Ezt az osztálytanítók az iskola
vezetésével közösen döntik el, több szempontot figyelembe véve. Itt szeretném elmondani
a szülők megnyugtatása végett, hogy a tanulócsoportok betűjelzése (a, b, c) nem jelent
semmiféle rangsort, igyekszünk nagyon körültekintően kialakítani az osztályokat.
A tankönyveket a Kello Kft. augusztus 11én szállítja ki a tavalyi évhez hasonlóan, vagyis tanulónként külön csomagolva. Kérjük a
kedves szülőket, hogy az ingyenességet igazoló iratokat (családi pótlékos szelvény, fizetési

kivonat, MÁK igazolás, orvosi igazolás, SNI-s
határozat, rendszeres nevelési támogatást igazoló határozat) augusztus 26-27-én mutassák
be az iskolában (7:30-16:00), csak ennek ellenében adhatjuk ki a tankönyveket. Ugyanez
vonatkozik a befizetést bizonyító csekkekre
is. Ezt be lehet mutatni az első tanítási napon
is, de ha úgy gondolják, hogy nem bízzák rá
gyermekükre, akkor ezen az előbb említett két
napon önök is megtehetik. Mindez nem érinti
az első és második osztályt, hiszen ők alanyi
jogon kapják ingyenesen a könyveket. Az étkezési díjak befizetése 2014. augusztus 25-2627-én lesz 7:30 és 16:00 között. Az első napon
csak a leendő elsősök szüleit várják a konyhán, a másik kettőn a többi évfolyam fizethet
be szeptember hónapra, 22 tanítási napra.
Az ünnepélyes tanévnyitót vasárnap, augusztus 31-én tartjuk 17:00 órakor. Kérjük,
hogy az ünnepségre hozzák magukkal a gyerekek a szülők által aláírt bizonyítványt. A volt
elsősök szüleinek figyelmét felhívom arra,
hogy nekik két helyen kell aláírniuk, a bizonyítvány elején és a pótlapon is, ahol a szöveges értékelés található. Az első tanítási nap
szeptember 1-je, hétfő. Szokásos módon szervezzük ezt a napot, vagyis három osztályfőnöki órát tartunk, ekkor kapják meg a tankönyveket is a tanulók, tehát táskát, íróeszközt,
órarendet, a még be nem mutatott csekket
hozzák magukkal. Természetesen a napközi
már ezen a napon is üzemel. Az idei tanévben
is elektronikus naplóból tájékozódhatnak az
iskolában folyó munkáról, a jegyekről.
Végezetül sok-sok kitartást, sikert, izgalmas
és eredményes napokat kívánok az új tanévre szülőknek és gyerekeknek egyaránt, illetve
szeretném megköszönni azt a rengeteg segítséget, támogatást és biztatást, amelyet önöktől
kaptam.
Kiss Katalin

Gyorstollas Európa Bajnokság:
bronzérmes Péter Roland
Péter Roland 16 éves ecseri gyorstollaslabda
– angol nevén speed badminton – versenyző
Európa bajnoki bronzérmet szerzett párosban
a Varsóban július végén megrendezett kontinensviadalon. Ebből az alkalomból fogadta
őt Gál Zsolt polgármester és gratulált a nagyszerű eredményhez. Péter Roland jelenleg a
Honvéd Auróra SE igazolt versenyzője. 2000
óta lakik Ecseren, a Laky Ilonka Általános Is-

kola tanulója volt. Informatika tanára éppen
a polgármester, Gál Zsolt volt. Roland két és
fél éve a tenisz világából nyergelt át a gyorstollasba. Párosuk a mostani teljesítményével a
világranglista 4. helyére került. A fiatalember
versenyeit szponzor nélkül, családi összefogással érte el. A tehetséges fiatalember támogatókat keres, hogy eddigi szép eredményeit
tovább tudja javítani.
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Érték
Szent István-Napjához
közeledve nem kerülhetjük meg gondolatainkban
az értékeink vizsgálatát.
Például az Ecserért díjak
odaítélésekor és augusztus 20-i ünnepélyes átadásakor sem más alapján születhetett a döntés, mint emberi értékek
szerint. Kétség sem férhet hozzá, hogy mind a
posztumusz díjazott idősebb Koczkás László,
mind pedig Jenei Lászlóné élete olyan értékeket
képvisel, amely megállja a helyét egy egész falu
ítélőszéke előtt.
Márai szerint az életnek értéket csak a szolgálat adhat, amellyel az emberek ügye felé fordulunk. Engedjék meg, hogy megidézzem az írófejedelem idevágó, csodálatos gondolatai. „Senki
nem ülhet a virágos réten, mint Ferdinánd, a
bika, és nem szagolhatja büntetlenül a szép virágokat. Ember vagy, tehát embermódra és az
emberek között kell élned. Embermódra élsz,
ha igazságosan élsz. Ha minden cselekedeted és
szavad alján a szándék van: nem ártani az embereknek. Ha megkísérled feltűnés és hiú szerep
nélkül segíteni az embereket. Néha csak azzal,
hogy nem hallgatod el az egyszerű igazságokat.
Néha csak azzal, hogy nem mondod tovább,
amit mások hazudnak. Néha csak azzal, hogy
nem mondasz igent, amikor mindenki kiabál:
Igen, Igen! Egy életen át, következetesen, nem
beleegyezni abba, ami az emberek hazugsága,
nagyobb hősiesség, mint alkalmilag, hangosan
és mell-veregetve tiltakozni ellene.”
– Igen, így kellene élni, mégis olyan nehéz!
– mondhatja most valaki. Nehéz, de nem lehetetlen. Főleg egy kis faluban, mint Ecseren, ahol
– mint általában a kistelepüléseinken – szinte
mindenki ismer mindenkit, ahol az együttélési
normák betartásán egy faluközösség őrködik.
Ugyanezen értékekből táplálkozik generációk
óta az első világháborús hősi halottairól a minap gyönyörűen megemlékező, hagyományait
példásan ápoló Ecser lakossága is. Ezek mélyén
Szent István király örök érvényű iránymutatásai állnak. A katolikus hit megtartásáról, az
igaz élet, a türelem gyakorlásáról, a vendégek
befogadásáról és gyámolításáról, a kegyességről, az irgalmasságról.
Segítsünk az embereken! Kovácsoljuk még
összetartóbbra, még erősebbre a falu közösségét az igazság, az emberi értékek szolgálata
jegyében. Mint Márai mondja: „Néha nagyon
egyszerű és kicsinyes az igazság. De te ne válogass. Ennyi az élet értéke”.
Dr. Szűcs Lajos
országgyűlési képviselő,
a Pest Megyei Közgyűlés elnöke
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A művelődési ház őszi tanfolyamkínálatából
Augusztusi számunkban összeállítást közlünk azokról a tanfolyamokról, amelyeket a Rábai Miklós Művelődési Házban lehet látogatni szeptembertől. A gazdag kínálatról a szervezők adnak tájékoztatást.

Babamasszázs
A babamasszázs évezredes hagyománya
Indiából származik. Az ősi kultúrákban
anyáról gyermekre szállt a masszázs tudománya. Az édesanyák a világ minden pontján ösztönösen tudják, hogy a
babáknak szükségük van az ölelésre, a
ringatásra, a szeretetteljes érintésre. A
babamasszázs sokkal többet jelent a kicsinek a puszta testi örömnél vagy a fizikailag érzékelhető pozitív hatásoknál. Segít
megőrizni egészségét, testi-lelki jólétét. A
szülőnek pedig erősíti az önbizalmát, az
anyai érzéseit. Az apák pedig lehetőséget
kapnak arra, hogy babájukat masszírozva
közelebb kerüljenek gyermekük szívéhez,
ezzel elmélyíthessék a köztük kialakuló
kötődést.
A babamasszázs a fizikálisan kifejtett
előnyein keresztül stimulálja a bőrt, a légző keringési rendszert, a nyirokkeringési
rendszert, javítja a vérkeringést, az emésztést, segíti az immunrendszer működését,
az érzékszervek és az izomrendszer fejlődését.
Segít a stresszoldásban, ellazulásban,
a feszültségek levezetésében, a fájdalmas
emlékek enyhítésében.
A masszírozott babák a betegségekkel
szemben ellenállóbbak, kiegyensúlyozottabbak, nyugodtabbak, éber állapotban
aktívabb a figyelmük és érdeklődőbbek.
Kevesebbet sírnak, könnyebben alszanak
el és alvásuk minősége is javul. A súlygyarapodásuk és fejlődésük kiegyensúlyozottabb.
A bőr- és szemkontaktuson, az érintésen, a baba jelzéseinek megértésén, a kölcsönös tiszteleten és a boldogság érzésén
keresztül a baba és gondozottja közti kötődés elmélyül.
A masszázs oxitocin termelő hatása által az anya tovább és könnyebben képes
anyatejjel táplálni gyermekét. A csecsemőmasszázsnak negatív hatása nincs, a
szeretetteli masszázs olyan természetes,
mint az anyatejes táplálás, vagy a természetben a levegő és a víz. A gyermekekkel való szeretetteljes foglalkozás, mint a
babamasszázs olyan bensőséges légkört
teremt a családban, amelyben családtagok a hétköznapi gondoktól feloldódva, a
stressztől megszabadulva tapasztalhatják

meg az együvé tartozás érzését, a kötődés
elmélyülését. A babamasszázs támogatja
mindkét szülő önértékelésének javulását
is.
A szülő megtanulja megérteni gyermeke jelzéseit, képes lesz a baba igényeire
megfelelően reagálni. Mindkettőjük örömére önfeledt, boldog perceket tölthetnek
együtt, és a szülő a masszírozással saját
maga enyhítheti a kicsi hasfájását, fogzási
fájdalmát, megnyugtathatja Őt. Láthatja
babája elégedettségét, hallhatja boldog
gőgicsélését.
A babamasszázs, mint szeretgető érintés, már újszülött kortól elkezdhető.
Ha nem is tudatosan, de minden anya
és apa természetes késztetése, hogy megismerje csecsemőjét. A Magyar Gyermekmasszázs Egyesület által tartott
tanfolyamokon a 2-3 hónapos korban
történő kezdést ajánljuk (ebben az életkorban alkalmazható a leghatékonyabban
a masszázs), de természetesen fiatalabb
és idősebb babákat is szeretettel látunk.
A gyermek növekedésének megfelelően
a kúszó-mászó, tipegő és kisgyermekkorban a mozdulatok változtatásával a
masszázs tovább folytatható. A masszázs
a születéstől egészen a felnőtt korig végigkíséri az életünket, mindennapos cselekvéseink része lehet. A babamasszázs akkor
a leghatékonyabb, ha rendszeresen, a kicsi
igényeinek megfelelően végezzük.
A kurzus 4 foglalkozásból áll. Oktató:
Ács Rozália védőnő. A foglalkozásra jelentkezni a védőnőknél lehet.

Nazirah Hastánc
Kozma Barbara vagyok, születésem óta
Ecseren élek. A hastánccal kb. 12 évvel
ezelőtt találkoztam, és azonnal magával
ragadott a táncos lágy, tiszta nőies mozgása, és a zene lüktető ereje. Én is sokféle mozgásformát kipróbáltam, de úgy
éreztem, hogy ez az a tánc, amit szívesen,
szívből tudnék csinálni. Ezért elkezdtem
megismerkedni a keleti tánc kultúrájával
és az ősidők óta fennálló történetével is.
Tudásomat folyamatosan fejlesztem, ezért
elvégeztem 2009-ben Aziza Hastáncoktatói képzését, melyet kiválóan megfelelt
eredménnyel zártam. 2010-ben Aziza

bellyfit mozgástréninget, 2011-ben Fittnes
Akadémián OKJ sportoktatói végzettséget
szereztem (aerobic), de ezen kívül rendszeresen látogatom magyar és külföldi tanárok óráit és workshopjait… A hastánc
az életem részévé vált.
A hastáncot rengeteg néven ismerik. A
világ egyik legrégibb és a mai napig szinte
változatlan formában fennmaradt tánca,
amely generációról generációra száll. Az
ókori civilizációban fontos volt a Földanya
istennőt kiengesztelni, hiszen az ő feladata
volt az újjáteremtés, valamint a terület és
az ott élő emberek jóléte és a fajfenntartás.
A hastáncot hagyományosan éppen azért
táncolják mezítláb, mert így alakul ki a
közvetlen kapcsolat a Földanyával, és így
lehet annak energiáit felvenni és közvetíteni.
Jótékony hatásairól:
Már egészen kicsi, akár 3-4 éves kortól
ajánlom, persze az életkori sajtosságoknak megfelelő gyakorlatokkal összeállított
óráimat, mert különösen hasznos a mozgáskoordináció és tartásjavítására, egyensúlyfejlesztésre, testrészek ismeretére.
Ezen kívül fejleszti a szem és kéz koordinációját és az eszközhasználat segítségével
a ritmikai képességüket (babzsák, bot, fátyol, ujjcin). A nagyobbaknál és a felnőtteknél már összetettebb az órák felépítése,
hiszen itt tudatosabban fejleszteni kell az
izolációt, a helyes testtartást, ügyelni kell a
pontos technikára, koreográfiára, kombinációra. A kisebbekhez hasonlóan javul az
állóképesség, erősödik a csontrendszer és
fejlődnek a ritmikai képességek (ujjcin),
eszközhasználatuk (bot, fátyol, ízisz).
A csoportjaimról:
A tánccsoportjaimmal számos fellépésen és versenyen vettünk részt, melyről
sok szép eredménnyel, dobogós hellyel
tértünk haza. Büszkeséggel tölt el, hogy
részese vagyok a táncosaim fejlődésének,
és minden korosztálynál nyomon követhetem a tánc jótékony hatásait. A hastáncot kortól és alkattól függetlenül bármikor
el lehet kezdeni, nem kell hozzá partner,
csak a zene!
Szeretettel várok minden olyan táncolni
vágyó hölgyet a Rábai Miklós Művelődési
Házba, aki szeretne megismerkedni a keleti kultúrával, zenével, vagy csak egyszerűen kikapcsolódni, feltöltődni, jól érezni
magát.
Üdvözlettel: Kozma Barbara
szakképzett Orientális táncoktató
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és bellyfit oktató
Jelentkezés: 06-70-771-41-06 „Ha táncolsz, élsz, ha élsz, táncolsz” (Heidi Groskreutz)

Jazz táncok
A klasszikustól a legmodernebb zenei- és
táncműfajokig!
A táncórákon az alaptechnikák megtanulása mellett a testtudat, a koordinációs
képesség, az állóképesség fejlesztésén, az
izolációk, lépéskombinációk és a kreativitás elsajátításán van a hangsúly!
Fiataloknak, felnőtteknek: Reggaeton.
Imádod a pörgős zenéket, ritmusos táncmozgásokat? Akkor tarts velünk és légy
részese felnőtt REGGAETON csoportunknak!
Nő vagy, hát teljesedj ki nőként! Ha szeretnél kipróbálni egy igazán nőies táncstílust, akkor itt a helyed! A reggaeton földet dübörögtető zenéjére a latin-amerikai
táncok mozdulatai keverednek különböző
stílusokkal, ami minden ízületet megmozgat. Mozgásvilágának a csípő- és a mellkas
ritmusos rázása a fő jellemzője. Rendkívül intenzív és dinamikus tánc, ezért nem
csak a nőies mozgásról, hanem az alakformálásról is szólhat.
Fergeteges hangulat, pörgős zenék és
minden, ami egy igazán ütős kis táncstílushoz kell!
Ha fontos a fittséged és egészséged, ha
nem szeretnéd magad elhanyagolni, ha
jó társaságban, jó zenékkel és szakértő
edzőkkel szeretnéd alakodat formálni, akkor ne gondolkozz, tarts velünk Aerobik
edzéseinken!
Szeptembertől várunk mindenkit szeretettel!

Darts –
Ecseri Kulturális és
Sport Egyesület
Már több, mint 5 éve alakítottuk meg az
Ecseri Kulturális és Sport Egyesületet.
Alapvető célunk a társasági élet fellendítése Ecseren, közösségi programok szervezése minden korosztálynak, gyermekeknek, felnőtteknek egyaránt, melyet a
sporttevékenység vagy a kultúra, esetleg
mindkettő köt össze. Jelenleg az egyesület egy sportágban képviselteti magát:
a dartsban. Eredményeink magukért
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beszélnek: az évek során a Pest megyei
csapatverseny bajnokai lettünk, nőtagjaink csapatban országos bajnokok, egyéni
és páros dobogós helyezésekkel is szép
számmal rendelkezünk.
A darts sport nagy előnye kortalansága.
Hogy ez mit is jelent? Hét éves kortól 199
éves korig bármikor el lehet kezdeni. Fejleszti az állóképességet, koncentrációs-,
matematikai képességet, logikát. Nagyon
jó közösségi játék, kikapcsolódás és sport.
Akinek van kedve kipróbálni a dartsot,
péntekenként 18 órától sportedzőnk várja
a Rábai Miklós Művelődési Házban.

Gyógytorna
A mai emberek egyre kevesebbet foglalkoznak egészségükkel, pedig korunk talán egyik legfontosabb feladata az lenne,
hogy megtanítsuk mindenkinek, hogy az
egészséges életmód (táplálkozás, mozgás,
káros szenvedélyek elhagyása) mennyivel
szebbé és jobbá teheti életünket. Az élet
túl rövid ahhoz, hogy betegesen éljük le!
A mozgás fontosságára és jótékony hatására sokan próbálják felhívni az emberek
figyelmét, azonban a jelentőségéről a hétköznapokban kevés szó esik.
Ellentétben a közhiedelemmel, a gyógytorna nem csak betegségek esetén fejti ki
jótékony hatását. Ajánlható mindazoknak, akik nem szeretik vagy nem bírják a
fitnesstermek által diktált gyors tempót,
félnek a sérülés veszélyétől vagy a régi fájdalmak kiújulástól.
A gyógytornát más kezeléssel helyettesíteni nem lehet. Hatása akár már egy alkalom után is érezhető.
Puskás Mária szakképzett gyógytornász
várja az érdeklődőket a Rábai Miklós Művelődési Házban!

Etka jóga
Születésünk után testünket csak pár évig
használjuk élettanilag helyesen. Figyeld
meg a csecsemőket, a kisgyermekeket! Az
ő testtartásuk, légzésük, mozgásuk néhány
évig még természetes. Ezért mindig frissek, rugalmasak. Soha nem panaszkodnak, hogy fáradtak. Mi is ezt érezhetjük,
ha újra úgy mozdulunk, mint kisgyermek
korunkban. Ezek a tulajdonságaink nem
múlnak el, csak elnyomjuk magunkban.
Tedd újra életed részévé az erőfelszabadító
természetes légzést és mozgást! Hogyan?
Az Etka jóga erőgyűjtő foglalkozásokon
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megtanuljuk újra a velünk született képességeinket, hogyan legyen jó a testtartásunk, a légzésünk, hogyan mozduljunk
természetesen, hogy ne gátoljuk, hanem
segítsük testünk hatékony működését. A
mindenki által könnyen végezhető gyakorlatok során olyan egyszerű mozgásokat végzünk, mint a keresztező, csavaró,
hajlító mozdulatok, melyek mozgékonynyá teszik a mozgásszegény életmódtól
bemerevedett gerincünket, figyelmünk
összpontosítását segítik. Intenzíven átmozgatjuk, erősítjük izmainkat, ízületeinket és csonterősítő gyakorlatokat végzünk. Tudatos izommunkával serkentjük
a vérkeringést, elősegítjük a természetes jó
légzést, testünk méregtelenítését, a lerakódott salakanyagok eltávolítását, javítjuk a
tüdő és a szív működését. A foglalkozások
végén a relaxáció, az ellazulás a feszültségeinket oldja. Tegyünk önmagunkért!
Megéri!
Álljon itt néhány példa, akik gyakorolják
és élik az erőgyűjtő módszert:
„Még rövid idő telt el azóta, hogy elkezdtem (1 hónap), de már vannak áldásos hatásai. Számítógép előtt töltök napi 8 órát,
és nap végére szinte mindig fáj a vállam,
a hátam, lemerevedik a nyakam, amitől
stresszes vagyok és fáradt. Most már beépítettem munkámba a szüneteket, amikor elvégzem a váll-lazító, vérkeringés
serkentő, gerincenergizáló gyakorlatokat.”
„A jó testtartásnak köszönhetően az
egyensúlyérzékem is sokat javult. Szerénytelenség nélkül mondhatom, hogy
némelyik 30 évesnél is rugalmasabb a gerincem és az ízületem a rendszeres Etka
jóga gyakorlása miatt.”
Ha kedvet kaptál, gyere, jógázz velünk!
Kortól, nemtől függetlenül mindenkit
szeretettel várok Ecseren a Rábai Miklós
Művelődési Házban!
Horváth Istvánné Ircsi Etka Jóga Oktató
telefon: 06 30 575 13 37
e-mail: horpis@t-online.hu

Ringató
A Ringató Magyar Zenei Nevelési Alapítvány képviseli azt a dr. Gállné Gróh Ilona
által kidolgozott zenei nevelési programot,
amely szemléletmódjában, pedagógiai vonatkozásaiban Kodály Zoltán útmutatásait követi, hangsúlyozva a korai zenei nevelés fontosságát, a zene és a szocializáció,
a zene és az egyéni fejlődés bizonyítható
összefüggéseit.
A harminc perces foglalkozások
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légköre oldott, felépítése, tartalma
előre tervezett, de rugalmasan alkalmazkodik az adott helyzethez. A dalokat, mondókákat sokat ismételjük, egyegy foglalkozáson belül is, de hétről hétre
mindig visszatérünk a régebbiekre. Így az
édesanyák könnyen megtanulják azokat.
A foglalkozásokon mindig élő énekszó,
vagy szintén élő, pár perces hangszerjáték
csendül fel, zenei felvételeket soha nem
hallgatunk. Kerüljük a divatos, múlandó,
kevésbé igényes gyerekslágereket is.
A tanítás nem a kicsinyeknek szól, hanem a felnőtteknek. A gyerekek tehát
semmiféle feladatot nem kapnak a foglalkozásokon. Nem kötelező csinálniuk
semmit, nem várjuk azt, hogy valamit teljesítsenek. Ha akarnak, játszanak az édesanyjukkal, ha akarnak vagy tudnak, akkor
pedig néha odafigyelnek.
A foglalkozások zenei anyagát a kodályi
gondolat szerint válogatjuk. Két nagy csokor alkotja az e korosztálynak szánt zenei
anyagot, az egyik a már említett úgynevezett ölbeli játékok, a másik pedig a meghallgatásra szánt dalok.
Az egyszerű mozgással kísért ölbeli játékok nagy részét a magyar néphagyományból merítjük. Ezek mindig „kétszemélyes”
játékok, a felnőtt és a kisgyermek bensőséges kapcsolatát tükrözik, még a kisebb
óvodások is szívesen játsszák az ilyeneket.
Ide tartoznak a lovagoltatók, hintáztatók,
sétáltatók, altatók, kéz-kar-láb-játékok
stb.
A kisgyermeknek fontos, hogy a hozzá érzelmileg legközelebb álló felnőttel, szülővel, nagyszülővel élje át ezt az örömet.
További információk:
Czapári Zsuzsanna
Foglalkozásvezető, a Ringató Baráti Társaság Egyesület alelnöke
Ringató Magyar Zenei Nevelési Alapítvány
zsuzska@ringato.hu
+36-70/386-48-20

E-dance
Hip-Hop Tánciskola
Az E-dance Hip-Hop Tánciskola 2009ben jött létre Ecseren, Szilágyi Edina
vezetésével. A Rábai Miklós Művelődési
Ház ad otthont a hip-hop, jazzbalett, reggaeton és aerobik óráinknak, a II. számú
Óvoda pedig a táncelőkészítő tanfolyamnak. Az E-dance számos stílust vonultat
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fel a hip-hop táncon belül, illetve ezen
kívül is, így minden táncolni vágyó gyerek/fiatal és felnőtt megtalálhatja a számára legszimpatikusabb mozgásformát.
Kezdő és haladó órák egyaránt, folyamatos fellépési és versenyzési lehetőség!
Bulik, évzáró gála, edzőtábor, nyári kurzus és minden, ami egy tánciskolában
elengedhetetlen!
Gyerekeknek, fiataloknak:
Zökkentsd ki magad a szürke hétköznapokból, ismerd meg a HIP-HOP életérzést: New style, funky, house, locking,
wacking, old school, reggaeton.

Társastánc
Tavaly ősz óta társastánc tanfolyam is
működik Ecseren a Művelődési Házban.
Heti rendszerességgel, péntekenként
tartjuk a foglalkozásokat, a résztvevők
legnagyobb örömére. Új, kezdő tanfolyamot is szeretnénk indítani szeptembertől, a jelenlegi középhaladó csoport mellett. A tánc közelebb hozza az embereket
egymáshoz, barátokra, párra lelhetünk,
és egy nagyszerű közösség tagjai lehetünk. A tánc kellemes, tartalmas kikapcsolódást nyújt a mindennapokban, és új
oldalról ismerhetjük meg magunkat és a
párunkat a közös tánctanulás alkalmával.
A résztvevők alkalmazni tudják a tanfolyamon tanult táncokat bálokon, vállalati
rendezvényeken, esküvőn, buliban, így
felhőtlen szórakozásban lehet részük.
Szeretettel várjuk a tánc iránt érdeklődőket fiataltól idősebb korig, egy jó hangulatú tánciskolában. Táncok: standard
és latin-amerikai táncok: angol keringő,
bécsi keringő, tangó, slow-fox, quickstep, rumba, samba, cha-cha-cha, rocky,
jive, mambó, paso doble.
Új kezdő tanfolyam indul 2014. szeptember 12-től, péntekenként 18-19 óráig.
Középhaladók: péntekenként 19-20 óráig. Felső korhatás nincs!
Tandíj: 1200 Ft/alkalom; Információ:
Svanyova Zsuzsanna tel: 20/ 530-47-15.

Western Tánc
Ecseren működő Varázs Lovas Sport
Egyesület évek óta a western irányába
mozdult el. A fő cél a western stílusú lovaglás, versenyzés, életérzés terjesztése.
Ehhez tartozóan az egyesület a hangulatos western táncot is próbálja terjeszteni, fellépéseiken és klubesteken
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keresztül. A cowboy filmekből már jól
ismert hangulat köszön vissza ezeken az
estéken, ahol mindenki elsajátíthatja ezt
az egyszerű, pár nélkül is jól táncolható
igen ritmusos, bulizós táncot.
Ezeket a táncokat pontosan azoknak
találták ki, akik imádják a jó zenét, szeretnének táncolni, de nem mindig akad
ehhez párjuk. Akik jó kis testmozgással
szeretnék a hét fáradalmait kitombolni
magukból.
Ez egy nagyon befogadó világ, ahol
mindenkit nagy szeretettel várunk.
A countryzene mindenki számára befogadható, bármilyen korosztályból is
származik. A zene közösségépítő és pihentető hatásáról nem is beszélve.
Gyere el, próbáld ki a Rábai Miklós
Művelődési Házban minden második
pénteken 18 órától!

Művészi torna – balett
„Stílus – stílusosság = művészet”– Berczik Sára.
A Szitakötők Táncstúdió és Táncegyüttes 2 éve működik az Ecseri Művelődési
Házban. A „Szitakötők” ez a kedves,
különleges és légies, munkánkhoz illő
teremtmény a példaképünk. Táncosaink
ugyanúgy szárnyalnak a színpadon, mint
a szitakötő a levegőben. Szeretnénk elérni, hogy minden nálunk tanuló gyermek
is ilyen könnyedén és varázslatosan tudjon táncolni.
Stúdiónkban 3 éves kortól foglalkozunk gyermekekkel, akik művészi torna
– balett képzést tanulnak, Berczik Sára
módszerei alapján. Célunk, hogy a nálunk tanuló gyermekek harmonikus és
szép mozgáskultúrát sajátítsanak el. A
testképző gyakorlatokat életkoruknak
megfelelő zene kíséri. Az első félévben
testképzést tanulunk, a második félévben kézi szerekkel (kis szalag, labda, karika stb.) ismerkedünk meg. Az első félévet és tanévet is színpadi gálaműsorral
zárjuk. Ez nagy élmény a gyermekeknek
és a szülőknek egyaránt. Kétszeres Európa Bajnoki címet elért táncegyüttesünk
több táncosa is 3 éves korától tanul nálunk.
Tanfolyamvezetők: Holecz Anna Beáta
művészeti díjjal kitüntetett modern táncpedagógus és Selényi Kármen modern
tánc kétszeres Európa bajnok
Elérhetőségünk : www.szitakotok.eoldal.hu
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Pilates
Horváth Ildikó vagyok, pilates oktató. Pilates foglalkozásokat 2013. ősz óta tartok
Ecseren a Művelődési Házban.
A sport évtizedek óta fontos része életemnek: 1996 óta rendszeresen járok kyokushin karate edzésekre. A karate rendkívül kitartóvá, erőssé tett, de sokszor
előfordult, hogy fájt a derekam, fájtak a
térd- és a vállízületeim, erősek, de kötöttek voltak az izmaim. Pár éve megismertem egy olyan komplex, minden részletre
odafigyelő mozgásformát, amely sokat
segített. Hatására elmúltak a hát- és derékfájdalmaim, izmaim rugalmasabbak
lettek, testem hajlékonyabbá vált. Nagyon
megszerettem és 2011-ben úgy döntöttem,
hogy elvégezem a Pilates oktatói tanfolyamot. Azóta rendszeresen tartok foglalkozásokat, folyamatosan képzem magam,
(kismama, gyermek és fitt-labdás Pilates,
sportoktató, dinamikus jóga, gerinctréning, arcvonal arctorna trénerképzéseket
végeztem el), hogy személyre szabottabbak és érdekesebbek legyenek az óráim.
Pár mondat a pilatesről és hogy kiknek
is ajánlom:
A Pilates talajon végzett mélyizom torna, mely egyedülálló nyújtó és erősítő
(saját testsúllyal) végzett gyakorlataival az
ember természetes mozgását veszi alapul.
A tréning alatt egy speciális légzéstechnika segítségével fokozzuk ezen gyakorlatok
hatását.
A Pilates mat gyakorlatokat egyéb eszközökkel (súlyzó, szalag, illetve Pilates: Fitt
Ball,) nehezítjük, így növelve a terhelést,
fokozva az ellenállást. Fokozza az izmok
nyújthatóságát, ízületi mozgékonyságát. A
megrövidült izmok megnyúlnak, a gyengék megerősödnek. Segíti a műtétek, sérülések utáni rehabilitációt. Nyugodt szívvel
ajánlható hát- és derékfájásokra, gerincbántalmakra. Mélyen fekvő, apró medencetájéki izmokat megdolgoztatva segíti az
inkontinencia kialakulásának elkerülését.
Önmagában nem fogyaszt, de nagyon
előnyösen formálja át a testalkatot, mivel
hosszú, szálkás izomzatot, karcsú alakot
eredményez. Idősebbek, betegség és szülés
utáni lábadozók is elkezdhetik! Sportolóknak is kiváló kiegészítő lehet az erő- állóképességet fokozó edzések mellé!
Várok mindenkit sok szeretettel az óráimon szeptembertől keddi napokon. Ha a
pilates mellett dönt, az EGÉSZSÉGET választja! Ha kérdése van, írjon vagy hívjon
ildiko.pilates@gmail.com, telefon: 36 30
756 2508.

Programtéka
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Szent István-Nap ünnepén
RÁBAI MIKLÓS MŰVELŐDÉSI ÉS
KÖZÖSSÉGI HÁZ
2233. Ecser, Bajcsy-Zsilinszky u. 3.

SZENT ISTVÁN NAPI
PROGRAMOK
Augusztus 19. kedd
20.00 – 02.00 UTCABÁL TIBITON-nal az Ady Endre utcai
Sportpályán
Augusztus 20. szerda
10.00 „ECSERÉRT” KITÜNTETŐ CÍM ünnepélyes átadása
a Rábai Miklós Művelődési Házban.
Ünnepi műsort ad a 2003-ban és
2006-ban arany minősítést szerzett
vecsési CONCERTO HARMONIA
kórus. Kórusvezető: Kresznerits
Ádám
11.30 KIÁLLÍTÁSMEGNYITÓ a
művelődési házban működő rajz –
és festőműhely alkotásaiból
14.00 órától programok az Ady
Endre utcai Sportpályán
14.00 – 16.00 FALUSI CSATA az
Ecseri Kulturális és Sport Egyesület és a Művelődési Ház
közös szervezésében
16.00 – 16.30 KELLENE MA ÉJJEL … Operett- és musicalgála
Udvarhelyi Boglárka és Pomlényi
Péter előadásában
17.00 – 17.15 Falusi Csata eredményhirdetése
17.30 – 18.00
IRIGY HÓNALJMIRIGY
18.00 – 18.45 Ecseri csoportok bemutatói
19.00- 20.00 PALINTA TÁRSULAT óriásbábos előadása

Benedek Elek: A csúnya királyfi és
a szép királykisasszony
20.00 – 20.30 KASZA TIBI
20.30 TŰZIJÁTÉK
FELHÍVÁS
ECSERI FALUSI CSATA KÜZDELMEIBEN VALÓ RÉSZVÉTELRE
Helyszín: Ady Endre utcai Sportpálya
Időpont: 2014. augusztus 20. szerda, 14 óra
Vállalkozó szellemű családi, baráti,
civil szerveződésű csapatok jelentkezését várjuk!
Csapatlétszám: minimum 6 fő –
maximum 10 fő
Ami a részvételhez elengedhetetlen:
• jókedv
• vállalkozó szellem
• csapatszellem
Jelentkezni lehet a Rábai Miklós
Művelődési Házban.
Nevezési díj nincs!
SZERETETTEL VÁRUNK MINDEN ÉRDEKLŐDŐT VERSENYZŐKÉNT,
SZURKOLÓKÉNT
EGYARÁNT!
A Falusi Csata házigazdája az Ecseri Kulturális és Sport Egyesület.
***
Számítógép – és internet használati tanfolyam. Igényszintre szabott 25 órás számítógép- és internet használati tanfolyam heti két alkalommal a ClubNetCet
Egyesület és az EKSZE szervezésében
szeptember közepétől min. 3 fő jelentkezése esetén.
Ára: 9000 Ft, nyugdíjasoknak 6000 Ft.
További információ és jelentkezés Balázs
Gergelynél a 06(20)215-8590-es telefonszámon és a Rábai Miklós Művelődési
Házban.

Mosógép, hűtőgép javítása. Ecseren ingyenes kiszállás. Minden típusú háztartási gép
javítása. (porszívó, mikro, mosogatógép, kávéfőző, villanybojler tisztítás, javítás. Klímatelepítés, javítás.) Fodor Károly: 06-20-935-1207, 06-20-402-5558
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Borodyné Erdős Klára hálaadó levele
A következőkben egy ecseri asszony sorait adjuk közre. Szolgáljon példaként mindannyiunk számára.
E magánéleti cikk megírására az késztetett, hogy
igazolni látom azt, hogy régi cselekedeteimért most
kapom vissza “fizetségem”.
Egy nagy egészségügyi intézetben voltam az
egyik titkárnő anno. Még akkor egészen más volt
a munkánk, mint a maiaké. Sokaknak, sokszor segítettem, sosem fogadtam el érte hálapénzt. Az is
hozzátartozott szervesen a munkánkhoz, hogy a

hozzánk bármilyen problémával forduló betegen,
vagy panaszoson segítsünk. Ha nem volt valamilyen
gyógyszer, mi szereztünk. Ha nem volt pacemaker,
mi szereztünk, ha nem tudta, kihez menjen betegségével, meghallgattuk és az adott betegségével ahhoz
az orvoshoz irányítottuk, aki ennek művelője volt.
Más kórházak titkárnőivel jó kapcsolatokat ápoltunk, kölcsönösen segítettünk egymásnak. Nem
egyszer kórházunk adott otthont a Titkárnői Konferenciának.
Gyógyszereimet
–
mozgáskorlátozottságom
miatt – férjem íratta
fel, váltotta ki. Napi 29
szemet szedek, ötször
szúrok inzulint. Férjem,
sajnos, június 4-én itthagyott örökre. Családi
orvosunk legutóbb –
amikor elkísértem férjemet vérvételre (kocsival
vitt, de már be kellett
emelnem, mivel rendkívül gyenge volt, nem bírt
beszállni) – szólt, hogy
mostmár engem is szeretne látni. Múlt héten
megpróbáltam az összes
erőmet összeszedni és elindultam egy nem beteg
ember számára legfeljebb
5-6 perces útra. Egyik
kezemben bot, másik
kezemben kézitáskám és
a leleteim. Minden lépés
nehéz volt, léptenként a
kerítésbe kapaszkodva és
Bármilyen pizzát elkészítünk. Teljes étlapunk, illetve különleges
a botra támaszkodva nakedvezmények a Facebook oldalunkon minket lájkolók számára.
gyon lassan araszoltam
www.facebook.com/PapaJoePizza
H, K, Sze: 11.00-22.00
Papa Joe Pizza - 70-7727238
Cs, P, Szo: 11.00-23.00
az orvosi rendelő felé. 1
2233 Ecser, Grassalkovich tér 5.
V: 11.00-22.00
óra 10 perc alatt értem

A Borody házaspár
oda. Nem figyeltem én semerre, egyre csak arra koncentráltam, nehogy elvágódjak. És akkor hirtelen lefékezett mellettem Józsi bácsi. Úgy 80 év körül lehet.
Megkérdezte: Klárika, miben segíthetek? Karoljon
belém? Mondtam az nem jó, mert úgy fut, mint a
nyúl, inkább vigye mázsás súlyként rám nehezedő
táskámat és szatyromat. Vitte. Mindeközben sajnálkozott, hogy ilyen rossz állapotban lát viszonylag
még nem is öregen. Orvos után még elvonszoltam
magamat a gyógyszertárba. Sírtam a fájdalomtól.
Hazafelé menet már többször nekiestem a kerítésnek, ezt látta meg Laci. Segítséget kért ismerősétől,
hogy vigyen már haza kocsival, amit a lánya meg is
tett. Ezúton köszönöm. Bánfalviné Idukám, földim,
angyalkám. Neked köszönöm a gyászruhát, nem
tudtam volna venni. Ki gondol ilyen súlyos veszteségre, kicsit vásárolgattunk. A bank nem kegyelmez,
levonja kamatostól, ami neki jár.
Az én ecseri segítő angyalkáim: Hullikné Annuska, Pribuláné Eta, Kissné Jutka, Óváriné Baby és egy
férfi angyalka: Óvári Tibor. Annuskának, Jutkának
külön köszönet, hogy elkísérték férjemet, Leventét
utolsó útjára.
Azt vallom, hogy ne azért “szeress”, tegyél valakivel jót, hogy meghálálja. Szereteted, jóságod fakadjon szívedből, őszintén.
Borodyné Erdős Klára
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Lélekgondozó

Bátorság, remény
Az egészséges lelkesedés azt jelenti, hogy van
bennünk valami Istenből. Ezzel a lelkesedéssel
nyitottak leszünk a reményre. Értelmet akarunk
adni a jövőnek, egész életünknek.
Kiválasztani az utat. Nem egy helyben állni és
toporogni, hanem haladni, valami felé kell menni. Lehet tévelygő, aki körbe-körbe jár. Az élet
nem arra való, hogy körbe járjunk. Haladni kell.
Keresni kell azt, ami valóban számít, ami szilárd és végleges marad. Olyan válaszokat kell
keresni, ami megvilágosítja értelmünket, melegíti szívünket. Nemcsak egy rövid időre, hanem
örökre. Fény a szívnek, fény az értelemnek.
Hátha tévedünk…? Ez igaz. Aki előre halad,
tévedhet. Attól való félelem, hogy túlságosan elkötelezzük magunkat. Fenn áll annak a veszélye,
hogy nyitva hagyunk egy kis rést a visszavonulás
lehetőségére. Másfelé megyek. Ez az ideiglenesség nem tesz jót.
A mai társadalom az „ideiglenes” kultúrára
épít. Hiányzik a szikla, amire építeni lehet. A
szeretetre és a felelősségre lehet és kell építeni.
Nem az érzelmek pillanatnyi futóhomokjára.
Az egyéni önállóságra való vágy olyan méreteket ölt, hogy mindig mindent megkérdőjelez.
Úgy érzik, hogy a felelőségtől meg lehet szabadulni. Ma ezt választom, holnap azt, ahogyan
a szél fúj. Amikor véget ér lelkesedésem, másik
útra lépek.
Ez az, amikor körbe-körbe járunk az életben.
Olyan, mint egy labirintus. Keressük meg a kijáratot. Nem pazarolhatjuk el az életünket körben
járásra.

Az ember szíve nagy dolgokra vágyik: fontos
értékekre, mély barátságokra, olyan kapcsolatokra, amelyek az évek folyamán megerősödnek.
Az ember arra vágyik, hogy szeressen és szeressék.
Ne hagyjuk, hogy ellopják ezt a vágyat tőlünk.
Ne elégedjünk meg a kicsinyes célkitűzésekkel.
Vágyódjunk a boldogság után. Legyen hozzá
bátorságunk. Jézussal alapozzuk meg jövőnket.
Egyedül erre nem vagyunk képesek. Tévedhetünk. Vagy ha már elindultunk, nincs elegendő
erőnk, hogy kitartsunk. És itt lép közbe Jézus
hívása. „Ha akarsz, kövess engem…” Nem azért,
hogy kizsákmányoljon, vagy rabszolgává tegyen,
hanem szabaddá tesz, hogy elkísérjen az úton.
Csak őt követve látjuk meg tisztán, világosan
a célt és az utat. Ö nekünk ajándékozza magát.
Nem veszi el önállóságunkat vagy szabadságunkat. Éppen ellenkezőleg, megerősíti törékenységünket.
Bátorság és reménység mindenkinek megadatott. A jövő Isten kezében van. Ő egy gondviselő
Atya. Ez nem azt jelenti, hogy tagadjuk a nehézségeket és a problémákat. Úgy tekintünk rájuk,
mint amik ideiglenesek és legyőzhetők, megoldhatók.
Erre a biztos útra hív bennünket Jézus. Merjünk elkötelezettek lenni a jó iránt. Merjünk
változtatni, ha elindultunk téves irányban. Nem
mehetünk el akkora távolságra, ahonnan nincs
visszatérés.
Barotai Endre
plébános
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Közérdekű
hívószámok
Mentők-Központi
Orvosi Ügyelet
104
06-29-526-140
Patika
702-388
Háziorvosi rendelő, II. körzet
(Dr. Kóspál Lajos)
335-969
Háziorvosi rendelő, I. körzet
(Dr. Kovács-Kléh László)
335-168
Fogorvosi rendelő
(Dr. Verasztó Mihály) 336-067
Védőnői szolgálat
335-968
EKO Kft. falukarbantartás
ügyelet
06-30-606-1750
Email:
ekoecser@gmail.com
eko.kft.3@facebook.com
Dél-Pest megyei Víziközmű
Szolgáltató Zrt.
Hibaelhárítás 06-29/340-010
éjjel-nappal
Email:
maglod.ugyfelszolgalat@dpmv.hu
Mérőállás diktálás:
06-29/325-153/529
vagy 06-29/540-510/529
Polgármesteri Hivatal 335-161
Posta
335-179
Eurovill
06/40-980-030
(Közvilágítási hibabejelentés)
Ecseri Polgárőr Egyesület
06-30/621-38-52
email:
polgarorseg.ecser@gmail.com
Ecseri körzeti megbízott
Telefon
06/30-690-8260
e-mail: ecserkmb@gmail.com
A rendőrjárőr teklefonszáma:
06-20-950-75-34
Maglódi Rendőrőrs
325-107
A Cserfa következő, 2014. 09.
száma szeptember 12-én jelenik
meg. Nyomdába adás: szeptember 9. Lapzárta: szeptember 1.

A nagyböjti zászlószentelés után nyár elején ismét új lobogókat áldott meg Endre atya
a templomban. A két óarany színű selyemzászlót az ecseri egyházközséghez tartozó
családok ajándékozták a templomnak. Ezzel minden régi, kopott lobogónk kicserélődött idén. Az új zászlókon a Jó Pásztor, Szent József, Szent Erzsébet és Szent László király képmása látható, melyeket először az úrnapi körmenetben láthattak az ecseriek.

