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Nagyközségünk minden lakójának 
áldott, békés karácsonyt és eredményekben 
gazdag új évet kívánunk! 

Ecser Nagyközség Önkormányzata, intézményei, Szlovák Önkormányzata,
civil szervezetei, az egyházközségek és a Cserfa szerkesztősége
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Vinšujeme Vám požehnané Vianoce a šťastlivý Nový rok!

Cserfa_2022_december_03.indd   1 2022. 12. 10.   9:01:25



2 Cserfawww.ecser.hul 2022. december 16. Közügyek

Közmeghallgatás a képviselő-testület ülésén
Az önkormányzat képviselő-testülete november 16-
án tartotta soron következő ülését. 

Az üléssel egyidejűleg közmeghallgatást is tar-
tott a testület, melyen Takács Zoltán Tölgyfa utcai 
lakos három témában fogalmazta meg kérdéseit. Az 
első az ecseri háziorvosi ellátással volt kapcsolatos, 
mely szerint a településen jelenleg egy orvos látja 
el a feladatokat, akinek a helyzetből adódóan erősen 
megnövekedtek a feladatai, a későbbiekben pedig 
nehézségekbe is ütközhet. Ezért érdeklődött, hogy 
van-e jelentkező az üres háziorvosi praxis betölté-
sére. Gál Zsolt polgármester válaszában kifejtette, 
folyamatosan egyeztetnek Kovács-Kléh László há-
ziorvossal, a megüresedett helyre sajnos jelentkező 
nem volt. Három érdeklődő orvos volt eddig. Azt 
kell tudni, hogy országosan közel 700 betöltetlen 
háziorvosi praxis van. Ecseren a szabad praxishoz 
tartozó betegszám elég alacsony, ami tovább ne-
hezíti a helyzetet. Az önkormányzat ingyenesen 
biztosítaná a rendelőt a rezsiköltségekkel együtt, 
még a szolgálati lakás kérdése is megoldható lenne, 
amennyiben érkezne egy orvos. Sajnos az átalaku-
lás alatt lévő EÜ. rendszerben az alacsony betegszá-
mú praxisok helyzete bizonytalan ezért az orvosok 
is bizonytalanok. Még nem tudni, hogy maradnak-e 
a kis létszámú praxisok. Ezt követően Takács Zol-
tán az iránt érdeklődött, hogy a Szent Imre utcában 
tervez-e az önkormányzat útfelújítást. Gál Zsolt 
polgármester válaszában kifejtette, a Szent Imre 
utca felső szakasza tavaly lett felújítva. Jelenleg 
több utca felújítása és építése is folyamatban van, 
a Szent Imre utca másik szakasza egyenlőre nincs. 
Ott kátyúzást végeztek idén több alkalommal. 

Takács Zoltán az iránt is érdeklődött, hogy a 
Rábai Miklós Művelődési Ház előtt Maglód felé 
haladva egyik oldalon sincs tűzcsap elhelyezve, 
ezért van-e lehetőség azok telepítésére. Gál Zsolt 
tájékoztatta az érdeklődőt, hogy jelenleg több utcá-
ban földalatti tűzcsapok vannak, s ahol útfelújítást 
végeznek, ott azokat kiemelik. Az idei évben három 
darab tűzcsap kiemelése vagy áthelyezése történt 
meg.  

A testület az ülés során elfogadta a Zöld Ko-
szorú Hagyományőrző Kör, az Ecseri Horgász 
Egyesület, a Rábai Miklós Művelődési és Kö-
zösségi Ház beszámolóját. Rendelet született az 
önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 
önkormányzati rendelet módosításáról, és elfo-
gadásra került az önkormányzat 2023. évi belső 
ellenőrzési terve is. Megemelésre került 2023. 
január hónaptól a Központi Háziorvosi Ügyelet 
részére fi zetendő kiegészítés összege és rende-
letet alkottak a települési támogatás megállapí-
tásának, kifi zetésének, folyósításának, valamint 
felhasználása ellenőrzésének szabályairól is. 

A karácsonyi díszkivilágítás kihelyezésére 
a faluközpontot, a Templom, a Rábai Miklós 
Művelődési Ház és a Községháza által határolt 

területet jelöl-
te ki a testület. 
A képviselők 
felhatalmaz-
ták a pol-
g á r m e s t e r t 
jutalom ki-
f i z e t é s é r e 
a Maglódi 
R e n d ő r ő r s 
tagjai részé-
re. A képvi-
selő-testület 
elfogadta a 
polgármester 
beszámolóját. Munkában a képviselő-testület
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A falu izgatottan várja a szeretet ünnepét

Mikulás Ecseren
Lapunk is csigázta a kedélyeket, a 
falubeli gyerekek nagyon várták a 
Mikulást idén is. A hagyományo-
san az ecseri polgárőrök által ren-
dezett eseményen a nagyszakállút 
és krampuszait. A puttonyok tele 
voltak ajándékokkal, szaloncukor-
ral, amely az ecseri adományozók 
jóvoltából gyűlt össze idén is. A 
Mikulás óriási sikert aratott.  

Kedves Ecseri Lakosok! Elérkezett az év vége. 
Megszokhatták, hogy ilyenkor beszámolok az év 
történéseiről, a teljesség igénye nélkül. 

Az idei év nagyon rosszul kezdődött, még a 
pandémia miatti nehézségeket nem hevertük ki, 
a szomszédunkban kitört a háború. Az évre ter-
vezett beruházásokat megpróbáltuk átcsoporto-
sítani, igyekeztünk visszafogni a fejlesztéseket, 
nem tudtuk és még most sem tudjuk, hogy mi 
lesz holnap, mi lesz jövőre. Az elszabaduló re-
zsiköltségek az önkormányzatot sem kerülték 
el. A közlekedés biztonsága és a közbiztonság 
kiemelten fontos szempont, ezért a képviselő-
testület NEM tervezi a közvilágítás működésé-
nek átalakítását. Az intézményekben igyekszünk 
csökkenteni a költségeket, de az intézményeink 
ideiglenes bezárását sem tervezzük. 

Az év első felében több pályázatot adtunk be, 
előkészítettük a már elnyert pályázatok kivitele-
zését, az intézményeknél felújításokat végeztünk 
el. Új játszóvárat tudtunk elhelyezni az Andrássy 
utcai óvoda udvarán, a Száz Kéz Egyesülettel 
közösen sikerült új játszótéri elemet telepíte-
nünk. Több kisebb fejlesztést, eszközbeszerzést 
tudtunk megvalósítani. Még 2021-ben sikerült 
pályázati forrást nyernünk 2 db utca felújításá-
ra és 1db utcaburkolat építésére. A pályázatban 
vállaltuk, hogy a felújítással érintett utcák ese-
tében az önrész mellett a vízvezeték cseréjét is 
elvégezzük saját forrásból. A vízvezeték cseréje 
mindkét utcában megtörtént, ennek a munkála-
taival csúszott meg a DPMV ZRT., ezért késik a 
burkolat felújítása. Az Árpád utca bonyolultabb 
a csapadékvíz-problémák miatt, ezért a tervező-
vel egyeztetve azt készítjük el később. A forrás 
rendelkezésre áll. A Vörösmarty utca burkolása 
a napokban elkészült. Hátra van a Rákóczi 
szervízút burkolása is, illetve további utcák 
építését is célul tűzte ki a képviselő-testület. 
Ezek esetében a közbeszerzési kiírás rövidesen 
megtörténik. Ahogy arról már beszámoltam ko-
rábban, 6 db pályázatunk van folyamatban, ezek 
nagy része – terveink szerint – jövő év tavaszán 
fejeződik majd be. Sajnos a Petőfi  utca burko-

latfelújítására nem kaptunk támogatást, pályáza-
tunk forráshiány miatt került elutasításra. 

A mini bölcsőde építéséről már többször esett 
szó, az elnyert támogatás a költségek töredékére 
elegendő, ezért eddig nem tudtuk elkezdeni az 
építést. A közbeszerzés folyamatban van, bízom 
benne, hogy rövidesen tovább tudunk lépni. A 
Jókai utcában épül egy 24 gyermek befogadásá-
ra szolgáló bölcsőde. Az építését elkezdik jövő 
év első felében és 2025-re ígérik a megnyitását. 
Ároképítéseket és útjavításokat végeztünk, és 
még sorolhatnám, de ezekről folyamatosan be-
számoltam a Cserfa újság hasábjain, ezért most 
csak néhányat szedtem össze. 

A település lakott területének határában folyó 
beruházások közül több idén célba ért. A LIDL 
már tavasszal beindult, mára teljes kapacitással 
üzemel. A JYSK hivatalos átadása november 
elején történt meg, igaz, hogy az első ütem már 
május előtt elindult, de itt még nem megy min-
den teljes kapacitással, kb. 60%-on üzemel. A 
jövő évben már várhatóan helyi adó fi zetésük is 
lesz, mostani tudásunk szerint ezek itt is marad-
nak.

A jövő évi terveinkről majd a Cserfa újság ja-
nuári és februári számában szeretnék tájékozta-
tást adni, amint elfogadott költségvetésünk lesz. 

Nemcsak beruházások voltak idén, hanem 
végre a rendezvények egy részét is megtarthat-
tuk. A megszokott Böllérfesztivál és verseny, a 
majális és a Szent István napi rendezvény után, 
most az Idősek karácsonya és a Mindenki ka-
rácsonya rendezvény következik. Ismét sokat 
segítenek a civil szervezetek, csak a legutolsó 
rendezvényekről pár gondolat, a korábbi rendez-
vényeikről már beszámoltunk. 

A Polgárőr Mikulás már 20 éve járja a telepü-
lés utcáit a gyerekek nagy örömére. Sok mun-
kaóra van benne, és ez nem csak a vonulással 
kezdődik, hanem már az előkészületekkel is. 
Átbeszélik az útvonalat, az adományok gyűjté-
sét, azok helyszíneit, megkeresnek támogatókat. 
Egyeztetnek a rendőrséggel és a segítőkkel, be-
szerzik az alapanyagokat és össze is csomagol-

ják azokat, előkészí-
tik a járműveket és a 
végén vidáman járják 
a települést több órán 
át. A rendezvény 
után még átbeszélik 
a történteket, tapasz-
talatokat, hogy jövő-
re még jobban sike-
rüljön a rendezvény. 
Természetesen az ön-
kormányzat is támogatja a Mikulást. Köszönöm 
a munkáját minden résztvevőnek és segítőiknek. 

Tavaly elindult egy új program, az Advent 
hangjai című rendezvény az Ecseri Önkéntes 
Tűzoltók kezdeményezésére. Idén ismét vonul-
tak a feldíszített autók, a Gitáros énekkar a tele-
pülés több pontján rövid koncerttel kedveskedett 
a lakosoknak, ezt megelőzően a templomban 
Adventi koncertet hallhattunk. Az összefogás 
ebben a programban is példaértékű, több civil 
szervezet, az önkormányzat, a Szlovák Önkor-
mányzat, az EKO Kft. és magánszemélyek is 
részt vettek mind a szervezésben, mind a kivite-
lezésben. Nekik is köszönöm az energiájukat és 
azt a sok munkát, amit elvégeztek, hogy sikeres 
lehessen a rendezvény. 
Lassan elérkezik a karácsony. Talán mindenki 
számára az egyik olyan időszak, amikor a csa-
ládra igyekszünk fordítani az időnket. Nemcsak 
a gyerekek várják a karácsonyt, hanem a felnőt-
tek is, hiszen ilyenkor kicsit megpihenhetünk, 
kifújhatjuk magunkat és számot vethetünk. Gon-
doljunk az idős emberekre, ők legalább annyira 
igénylik a fi gyelmet, szeretetet, mint a gyerekek! 
Nagyon fontosnak tartom, hogy optimista hozzá-
állással kell tennünk a dolgunkat, a nehézségeket 
kicsit hagyjuk most hátra, és egymásra, a csalá-
dunkra fi gyeljünk legalább ebben a pár napban.
Mindenkinek jó egészséget, szeretteik körében 
eltöltött kellemes karácsonyi ünnepeket és sike-
rekben gazdag boldog új évet kívánok a magam 
és a képviselő-testület nevében! 

Gál Zsolt polgármester
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Mesterséges Intelligenciával Támogatott 
Ügyintézési Pont nyílt a művelődési házban
Új ügyintézési lehetőség áll az Ecseri Lako-
sok rendelkezésére.

A Rábai Miklós Művelődési és Közösségi 
Házban megnyílt a Digitális Jólét Nonpro-
fi t Kft., valamint a Teleházak és Közösségi 
Hozzáférési Pontok Régiós Egyesületének 
közreműködésével a Mesterséges intel-
ligenciával támogatott ügyintézési pont 
(Mesterséges Intelligencia Asszisztens, 
MIA)

A berendezésen egy üdvözlő képernyő 
fogadja Önöket, ahol az alábbi ügytípusok 
találhatóak és intézhetőek:

- hatósági erkölcsi bizonyítvány igénylése
- vezetői engedély pótlása
- állandó személyazonosító igazolvány 

pótlása
- okmányérvényesség ellenőrzése
- jármű forgalomból való kivonása és ki-

vonás meghosszabbítása
- anyakönyvi ügyek (születési, házassági, 

bejegyzett élettársi kapcsolat)
- lakcímbejelentés (MIA-en kizárólag sa-

ját nevében járhat el az állampolgár).
Az indítani kívánt ügytípus kiválasz-

tását követően a felhasználó azonosítása 
következik valamely személyazonosítás-
ra alkalmas okmányának (útlevél vagy 
személyazonosító igazolvány) és arcké-
pének segítségével. Mindez mesterséges 
intelligencia segítségével történik, amely 
az egyik legbiztonságosabb azonosítási 
formának tekinthető, hiszen az arcképazo-
nosító szoftverek rendkívül pontos, nagy 
megbízhatóságú analitikára képesek, így az 
emberi szem által nem észlelhető eltérése-
ket is kiszűrik.

Az alkalmazás lépései úgy kerültek ki-
alakításra, hogy a felhasználók számára az 
eszköz könnyen kezelhető legyen, ebben 

segítségükre vannak a feliratok és a hang-
alapú narrációk, melyek végig vezetik a 
felhasználót a teljes folyamaton. Az illeték 
megfi zetése szabványos POS terminálon 
keresztül történik, bankkártya behelyezé-
sével vagy terminálhoz történő érintésével.

A beépített kamera, a mikrofon, az ujj-
nyomat- és okmányolvasó, a hangszóró, a 
nyomtató, a bankkártyaterminál, valamint 
az aláíró pad is a kényelmet szolgálja.

Zárásként egy bizonylat kerül kinyomta-
tásra, amely hitelesen igazolja az ügyindítás 
tényét, az állampolgár adatait és az indított 
ügy azonosító számát is.

A bizonylatot minden esetben szükséges 
megőrizni!

Lehet, hogy nem is kell elmennie a Kor-
mányablakba?

A MIA gép a művelődési ház nyitvatartá-
si idejében használható:

hétfőtől - csütörtökig 08.00. és 18.00. óra 
között,

pénteken 08.00. és 16.00. óra között.
A gép automatikusan működik, minden 

egyes lépés előtt kiírja a teendőket, külön 
személyzetet nem igényel, de a Művelődési 
Ház dolgozói tudnak segíteni.

A művelődési ház címe: Ecser, Bajcsy-
Zsilinszky E. utca 3.

Az eszköz telepítése a „Mesterséges intel-

ligenciával támogatott ügyintézési pont (KI-
OSK) kiterjesztése a kormányhivatalokra, 
illetve más külső ügyintézési helyszínekre” 
(KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2020-00058) 
elnevezésű projekt keretében valósult meg.

Köszönjük az „Ecserért” Községszépí-
tő- és Fejlesztő Egyesület és annak elnö-
ke, Császár Zoltán  hathatós ügyintézését, 
munkáját! Köszönjük a Pest Megyei Kor-
mányhivatal segítségét!

Kedves Ecseri Polgárok! Egyre hűvösebbek a 
reggelek, és egyre rövidebbek a nappalok. Be-
köszöntött a tél, ez a nyirkos, szomorkás hideg 
évszak, ugyanakkor lassan itt a karácsony, a sze-
retet ünnepe!
   Az adventi várakozás, az ünnepi fények, ízek 
és illatok időszaka elérkezett. Az emberek szíve 
ezekben a szürke hideg napokban megtelik az ün-
nepi készülődés melegével, hiszen ilyenkor már 
szép lassan mindenkit elér a karácsony szelleme.
Minden vasárnap meggyújtunk egy gyertyát az 

adventi koszorún és csendesen, meghitten várjuk 
az ünnepet, miközben a hit, a remény és az öröm 
tölti be szívünket. Együtt vagyunk békében, csa-
ládunk és barátaink társaságában. Úgy gondo-
lom, ez a legszebb ajándék, mely erőt és hitet 
ad az élet nehézségeivel szemben.

Áldott békés karácsonyt és sikerekben gazdag 
boldog új évet kívánok Önöknek!

                                               
dr. Szűcs Lajos

országgyűlési képviselő, Fidesz-KDNP

Karácsonyi köszöntés
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Jurysikné: „Nálunk az ünnepi készülődés 
a szeretetre való ráhangolódást jelenti”
A Rábai Miklós Művelődési Ház szervezésében 
karácsonyi hangulat varázslására készültek az 
ecseriek, saját maguk által elképzelt és valóra 
váltott adventi koszorúk, fények és díszek meg-
alkotásával.  Adorján Viktória is csatlakozott 
ehhez a lelkes kis csapathoz, hiszen úgy véli, 
idén ez annál is inkább fontos, mert az időjárás 
sajnos nem olyan, mint amelyik ünnepi hangu-
latot tudna varázsolni. Viszont ha díszítéssel és 
egyéb munkálatokkal már hetekkel korábban 
elkezdjük a készülődést, akkor tényleg olyan 
hangulatot tudunk teremteni, ami december 
24-ét megkoronázza. Sőt, elkerülhetővé teszi 
az utolsó pillanatban való kapkodást is, esetleg 
valamely díszítő kellék kényszerű mellőzését, 
mert már nem kaptunk hozzávalókat a boltban 
vagy időközben elfogyott. Viszont ha jó időben 
előre gondolkodunk, ünnepünk olyan fényes és 
ragyogó lesz, amilyennek szeretnénk látni a 24-
ikei napot. 

Viktória egyébként szereti a változatos dísze-
ket, színekben gondolkodik és minden évben 
felfrissíti a karácsonyfát. S mivel az elképzelt 
színvilág minden évben új, így a díszeket is 
ahhoz igazítja, így évről évre megújul a ka-
rácsonyfája. Jurysik Miklósné Editke szintén 
résztvevője volt a díszkészítésnek. Számára az 
advent, az ünnepi készülődés a szeretetre való 
ráhangolódást, a családot jelenti elsősorban. 
Ilyenkor az ember maga is megújul és felöltöz-
teti nemcsak a lakást, hanem a szívét is. Neki 
nagyon fontos ez az időszak, ilyenkor a házat 
is kívül-belül feldíszíti, amit nagy örömet je-
lent, hiszen a karácsony elsősorban a családot 
jelenti neki. Náluk még egy külön hagyománya 
is van az ünnepnek, hiszen ilyenkor összejön-
nek a testvéreivel és azok gyerekeivel, sőt már 
az unokákkal is. Így mintegy huszonöten ünne-
pelnek együtt, tehát van egy olyan nap az évben, 
ami csak a családé. Karácsony a családban a kis 
Jézus születésének az ünnepe, így hagyományo-
san ilyen énekeket is énekelnek ezen az estén, 
együtt hangolódva az ünnepre. 

Editke nagyon szeret dekorálni és kézműves-
kedni és évek óta részt vesz az adventi koszorú-
készítési munkálatokban a művelődési házban 
is. Itt szülő és gyermek, kisiskolás, testvérek, ba-
rátok egymást segítve, jó hangulatban készítik a 
szebbnél szebb adventi koszorúkat és díszeket. 
A művelődési ház gondosan előkészíti az ehhez 
szükséges alapkellékeket: fenyőágat, tobozt, 
gyertyát, színes szalagokat, különböző díszeket. 
S ehhez a résztvevőknek csak a koszorúalapot 
kell hozni. Amennyiben pedig van rá igény, sok-
szor készítenek különböző karácsonyfadíszeket 

is, legutóbb például angyalkákat tobozból, a 
gyerekek nagy örömére. Az ecseri közösség 
tiszteli hagyományait, ami az adventi készülő-
désben is megmutatkozik. Az ünnepváró közös 
díszkészítésnek van egy közösségformáló szere-
pe is, és egyre több gyerek is látja már, hogy mit 
jelent a karácsony. 

Vincze Kinga és családja számára advent 
négy hete elsősorban a karácsonyra való ráhan-

golódást jelenti. Ez pedig nem annyira a vallás-
hoz, sokkal inkább a gyerekkori emlékekhez, a 
családdal való találkozás élményéhez kapcsoló-
dik. S míg gyerekkorban az ajándékok játszot-
ták a nagyobb szerepet, addig mára már a talál-
kozás került a középpontba. S ez oly mértékben 
elsődlegessé vált, hogy mintegy tíz éve már 
nem is ajándékoznak, helyette teljes mértékben 
ez az érzés, az együttlét öröme vált meghatá-
rozóvá. Ez a négy hét Kinga számára teljesen 
más, mintha csupán négy szokásos hét telne el. 
Kinga egyébként szeret saját kezűleg elkészíte-
ni dolgokat, s nem is igen szokott dísztárgya-
kat boltban vásárolni, hiszen sokkal szebbeket 
tudnak otthon saját kezűleg csinálni. A család 
pedig nagyra értékeli az ügyességét. 

Molnár Zsuzsanna számára az advent re-
ményt, egy remélhetőleg közelgő békességet és 
megnyugvást jelent. A jelenlegi háborús viszo-
nyok sajnos most nagyon nyomasztóan hatnak 
ezekre az érzésekre. Advent négy hete Zsuzsa 
számára is az ünnepre való felkészülést jelenti. 
Idén abban a különleges helyzetben lesz része, 
hogy a családtagok nála jönnek össze kará-
csonykor. 

Így az előkészület, a bevásárlás, a sütés-főzés 
nála idén a szokásosnál erőteljesebb lesz. Zsu-

zsa kétbalkezes embernek vallja magát, akinek 
nincs kézügyessége. Így mindig kissé irigy-
kedve, ám nagy csodálattal fi gyelte azt, hogy 
milyen remek alkotások készültek ilyen alkal-
makkor. S amikor megnézte az azokról készített 
képeket, mindig sajnálkozott, hogy ő bizony 
ilyet nem tud produkálni. Ezért elhatározta, 
hogy egyszer bizony ő is kipróbálja magát. Rá-
adásul Jurysikné Editke megígérte neki, hogy 

megtanítja adventi koszorút készíteni. Két éven 
át azonban egyszerűen nem volt ideje elmenni – 
idén viszont nem halogatta tovább ezt a lépést. 
Az eredményről pedig be kell vallani, úgy érez-
te, hogy a többiek koszorúja sokkal szebb lett, 
mint az övé – ám ez mégiscsak az övé! Magának 
a munkának, az együtt töltött időnek nagyon jó 
hangulata volt, s a többiek is nagyon aranyosak 
voltak és készséggel segítettek neki. Így nem baj, 
ha nem sikerült a koszorú szépre – de az a saját 
műve, ami további kellemes érzést jelent számá-
ra az ünnepi várakozásban. 

Gyerekek a maguk készítette adventi koszorúval a művelődési házban 

Dr. Molnár Zsuzsanna a várakozás 
szimbólumával, amelyet végre saját 
maga készített. Neki ezért ez a legszebb.
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HÁZHOZ MEN  CSOMAGOLÁSI ÉS ZÖLDHULLADÉK 
2023. I. FÉLÉVI SZÁLLÍTÁSI REND 

 

Társaságunk az alábbiakban tájékoztatja Önt az újrahasznosítható csomagolási, a zöldhulladék, továbbá a lom hulladékok 
gy jtésér l. Együttm ködésüket ezúton is köszönjük! 

HÁZHOZ MEN  ZÖLDHULLADÉK GY JTÉS 2023. 

jan. febr. márc. ápr. máj. jún. 

- - - 11.; 25. 9.; 23. 6.; 20. 

 

Feny gy jtés: január 17. és 31. 

A kertgondozás során levágott füvet és egyéb lágyszárú növényeket, illetve a lehullott falevelet a DTkH Nonprofit Kft. által 
térítésmentesen rendelkezésre bocsátott zöld szín  Társaságunk emblémájával ellátott zsákban, illetve az ágnyesedéket 
max. 70 cm hosszú kötegekben összekötve (alkalmanként maximum 0,5 m3 mennyiségben), a zöld zsák mellé helyezze ki az 
ingatlana elé, a közterületet nem szennyez  módon. 
A mindenkori begy jtéssel egyidej leg munkatársaink 2 db cserezsákot (zöld szín , emblémás) biztosítanak. Szükség esetén 
további zsákokat az alábbi értékesítési helyeken lehet beszerezni átadás-átvételi jegyz könyv aláírása ellenében az 
ingatlanhasználó, vagy meghatalmazottja, a közszolgáltatás számlafizet je nevére. A zsák átvételéhez személyes okmányok 
szükségesek, mivel a közszolgáltatás ellenértéke (kommunális többlethulladékos zsák árával megegyez : 249 Ft+ÁFA/db), 
utólag a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezel  (NHKV) Zrt. által kerül kiszámlázásra. 
Szállítási alkalmanként, ingatlanonként 2 db ingyenes zsák, valamint további „korlátlan” mennyiség  megvásárolt, kék 
szín , DTkH emblémás lebomló zsák helyezhet  ki. 

HÁZHOZ MEN  SZELEKTÍVDHULLADÉK GY JTÉS 2023. 

jan. febr. márc. ápr. máj. jún. 

10.; 24. 7.; 21. 7.; 21. 4.; 18. 2.; 16.; 30. 13.; 27. 

 
Az összegy jtött csomagolási hulladék a megadott napon a csomagolási hulladék gy jtésére szolgáló, sárga fedel  edényzetben, 
vagy szükség szerint bármely átlátszó zsákban, mennyiségi korlátozás nélkül kihelyezhet . 
Kérjük, fokozott gondossággal járjanak el a hulladékok tömörítésével kapcsolatban, ezzel is csökkentve a tároláshoz 
szükséges hely, valamint a kihelyezésükhöz szükséges zsákok mennyiségét! 

FONTOS! Az üveg (színes és színtelen öblös, üdít s, boros, pezsg s) gy jtése kiöblítve, az üveg gy jt pont(ok)on történik! 
(Zrínyi u. 43.) 

HÁZHOZ MEN  LOMTALANÍTÁS 

A lomtalanítást évente (jan. – dec.) ingatlanonként KÉT alkalommal házhoz men  rendszerrel végezzük el, mely az 53/500-
152 (2. menüpont) telefonszámon (ügyfélfogadási id ben) igényelhet . 

Ügyfélszolgálat és zsák értékesítés 

cím ügyfélfogadás telefon e-mail honlap 
Ecser 

Rábai Miklós M v. Ház 
Bajcsy-Zs. u. 3. 

páratlan hét csütörtök: 
16.00 – 18.00 

- - - 

DTkH Nonprofit Kft. 
2700 Cegléd, Kút u. 5. 

H: 8.00 - 20.00 
K, Sze, Cs: 08.00 - 15.00 

53/500-152 
53/500-153 

ugyfelszolgalat@dtkh.hu www.dtkh.hu 

Kérjük fokozott figyelemmel tájékozódjanak a helyszínek és nyitva-tartások tekintetében, mert a járványügyi helyzett l 
függ en eltérhetnek a feltüntetettekt l! 
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Az iskola névadójára, Laky Ilonkára emlékeztek

A november is mozgalmas, eredmé-
nyekkel teli hónap volt iskolánk életé-
ben.

Hagyományosan ilyenkor tartjuk 
projektnapunkat, a Nemzetek napját, 
amelynek keretében európai országok-
kal ismerkedhetnek meg a gyerekek 
alsó és felső tagozaton is. Húsz percen-
ként cserélődnek a csoportok egy-egy 
tanárnál, akik mindig nagy odaadással 
készülnek ezekre a napokra. Idén, nem 
véletlenül, Franciaországot választot-
tuk, hiszen iskolánk névadója, Laky 
Ilonka néni ott született. Bemutattuk 
a tanulóknak a francia festészetet, a 
franciák színeit, sok-sok érdekessé-
get megtudhattak, szörnyülködhettek 
a Nap király udvarának higiéniai szo-
kásain, virtuálisan bebarangolhatták a 
szépséges tájakat, süthettek croissant-

t. Azt hiszem, az ilyen napokon azon 
túl, hogy nagyon sok hasznos ismeretet 
szereznek a diákok kötetlenebb formá-
ban, mint egy normál tanítási napon, 
egyaránt jól érzi magát diák és tanár is.

Felavattuk a tavaly elültetett fáink 

mellett az emléktáblákat is. Az egyiket 
az iskola névadásának 10. évforduló-
ja, a másikat pedig Ilonka néni 100. 
születési évfordulója tiszteletére. Az 
ünnepélyes felavatáson az intézmény 
minden tanulója részt vett, rövid ösz-
szefoglalót hallhattak névadónk életraj-
záról és a névfelvételről, majd egy-egy 
alsó és felső tagozatos diák leleplezte 
az emléktáblákat. Reméljük, hogy ez-
zel is erősítettük a közösséghez tartozás 
élményét és nagyszerűségét diákjaink-
ban.

Elkészültek a hónap két iskolai pá-
lyázatára benyújtott rajzok is. Az alsó 
tagozatosok a „Hogyan képzelem el 
az iskolát 100 év múlva?” témakörben 
alkottak. Mindegyiküknek szárnyalt a 
fantáziája. A rajzok megtekintése köz-
ben sokunknak elhagyta az a sóhaj a 
száját, hogy „De jó is lenne!”. A felső-
sök a 100. születésnapra tortát tervez-
tek. Itt is remek pályamunkák készül-
tek.

A Laky-újság második száma is 
megjelent, amely természetesen fő-
ként Ilonka nénivel és az iskola törté-
netével foglalkozik, de helyet kaptak 
benne tanulóink rajzai és fogalmazásai 
is a kirándulások, az erdei iskola és a 
nyári tábor témakörében. Az újságban 
megjelent Ilonka néni lányának, Laky 
Klárának is az írása, amiben édesanyjá-
ra emlékezik.

Novemberben lezártuk a bemeneti 
kompetenciaméréseket is, amit 4., 5., 6. 
és 8. évfolyamon írtak meg a gyerekek 

osztályonként, összesen 10 délután. 
Azért íratjuk délutánonként a mérést, 
hogy ne maradjon el nagyon sok infor-
matika és digitális kultúra óra, hiszen 
ehhez egy terem áll a rendelkezésünkre. 
Tavasszal a kimeneti mérések várnak 
ránk ugyanezeken az évfolyamokon, 
kibővítve a hetedik osztályosokkal.

Végül arról szeretnék beszámolni, 
hogy a Bolyai anyanyelvi csapatver-
senyen két csapatunk is bekerült az 
országos írásbeli döntőbe, ami fan-
tasztikus eredmény. Ők a 4. a osztály 
„Tudós Baglyok” csapata, név szerint 

Kovács Boglárka, Szabó Csongor, Ta-
kács Krisztina és Vizer Ádám, akiknek 
a felkészítő tanára Csibráki Lajosné, 
Eszter néni volt, illetve a 7. b osztály 
„Nyelvművelők” nevű csapata, mely-
nek tagjai Fekete Dávid, Fekete Fanni, 
Győri Máté és Nagy Georgina, akiket 
Serfőző Gyuláné, Judit néni készített 
fel. Innen is, még egyszer szívből gra-
tulálok nekik! Büszkék lehetünk rájuk!

Kiss Katalin 

Egy felsős és egy alsós diák ünnepélyes keretek között leleplezi az emléktáblát 

Laky Ilonka néni emléktáblája

KKKKKo áááááááááávááváváváccs BBBBoglárka Szabó Csongor Ta

Emléktábla az iskola névfelvételi évfor-
dulójára
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Táncos mulatság a nyugdíjasok 
Erzsébet – Katalin bálján

A Horváth házaspár humoros jelenete 

Horváth András verses köszöntője

Sztancsik Ferencné előadása A Kurunczi Házaspár vidám dalaokat 
adott elő

Szórakoztató jelenet dalban elmesélve A zárójelenet. Minden szereplő a szín-
padon.

Sosovicza Jánosné énekel

Ünnep

A covid járvány miatti két év kényszerű szünet után idén 
november 26-án ismét megrendezhette hagyományos 
Erzsébet – Katalin bálját az Ecseri Nyugdíjas Klub. 
A művelődési ház nagytermében megrendezett program 
vendégei voltak Gál Zsolt polgármester, Barta Zoltán 
jegyző és neje, Jármai Ildikó, Kun Attila az EKO Kft. 
vezetője és felesége, Kunné Kántor Katalin valamint 
Lukics Gábor, a Zöld Koszorú Hagyományőrző Kör ve-
zetője és párja voltak. 

A műsor a Kultúrcsoport három énekből álló köszön-
tőjével kezdődött. Ezt követően Horváth András verssel 
méltatta az Erzsébeteket. Majd Sosovicza Jánosné, Ma-
riska néni adott elő egy vidám dalcsokrot, amit Sztancsik 
Ferencné nótás összeállítása követett. 

A Katalinok köszöntése szintén verssel történt Hor-
váth András előadásában, majd pedig a mindig vidám 
Kurunczi házaspár jókedvű énekműsora csalt mosolyt a 
nagyérdemű arcára. 

Ezt követően ismét egy házaspár, mégpedig Horváth 
András és felesége lépett a színpadra, akik egy mulatsá-
gos jelenetet adtak elő egy házaspár szokásos kölcsönös 
zsörtölődéséből. Ezt a számot egy újabb jelenet követte 
– most viszont dalban elbeszélve ¬– ahol anya és lánya 
incselkednek a legényekkel való viselkedés helyes vol-
táról. A szereposztás pedig igen parádésra sikerült: az 
anyát Sztancsik Ferencné, a lányt Mariska néni, a sze-
rephez illően válláig érő hosszú hajfonattal, a csábító 
legényt Kurunczi Lajos alakította. Az élvezetes műsort 
a Kultúrcsoport énekszáma zárta. 

Mint Sosovicza Jánosné Mariska néni, a klub vezetője 
elmondta, nagy izgalommal készültek a műsorral, s ezt 
a munkát már jó időben, még szeptember végén elkezd-
ték. Örvendetes, hogy új tagokkal is bővült a klub, akik 
már szintén felléptek a programban. Szokásuk szerint az 
előadásra kerülő énekeket minden fellépő maga választja 
ki, a prózai számokból viszont sajnos kevesebbet tudnak 
előadni, hiszen ezek betanulása több időt igényel. 

A Horváth házaspár által megjelenített számot pél-
dául egy másik nyugdíjas klubtól vették át, a dalban 
előadott jelenetet viszont maga Mariska néni találta ki 
egy énekeskönyv segítségével, az énekek szövegéhez 
igazítva a történetet. Így egyúttal megteremtődött a 
zenés jelenet műfaja is a nyugdíjas klub műsorkínála-
tában. 

S hogy mindezt egykor majd az utókor is láthassa, 
arról ezúttal is Osztertágh István gondoskodott, aki a 
tőle megszokott rendületlen nyugalommal és precizi-
tással vette videóra a látottakat-hallottakat, miközben 
fényképezőgépét is folyamatosan kattogtatta. S jóllehet 
István és felesége nem falubeliek, hanem a szomszédos 
Maglódról érkeztek, ám ők is tagjai az ecseriek nyug-
díjas klubjának s annak minden rendezvényén részt is 
vesznek. István munkája pedig felbecsülhetetlen értékű, 
hiszen nemcsak lencsevégre kapja az eseményeket, de 
gondoskodik a fi lmek, képek feltöltéséről és megőrzé-
séről is. S ezért az önzetlen munkáért csak köszönetet 
tudunk neki mondani!

A bálhoz nélkülözhetetlen zenét Tisztán Lajos szol-
gáltatta, akit az ecseriek Maglódon hallottak először és 
nagyon megtetszett nekik, mert pont az ő ízlésük szerinti 
zenét játszik. Így a táncos mulatság sikere garantált volt.     
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Nyugdíjasaink Hajdúszoboszlón 
fürdőztek

A november 13 – 19. közötti héten 
ismét 16 ecseri nyugdíjas élvezhette 
a hajdúszoboszlói fürdőzés gyógyító 
– felüdítő hatását.

Amint a nyugdíjas klub vezetője, 
Sosovicza Jánosné Mariska néni el-
mondta, ezúttal is a már jól bevált 
kirándulásszervező vállalkozó, Kiss 
Tamás programját fogadták el. Így 
csatlakoztak ahhoz a mintegy két 
busznyi nyugdíjashoz, akik vala-
mennyien a környező településeken 
laknak és rendszeresen visszatérnek a 
híres fürdővárosba egy kis felüdülés-
re. A HungaroSpa szállodában vala-
mennyien különböző gyógykezelése-
ken, mint  gyógymasszázs, tangentor, 
gyógytorna, vízitorna, vettek részt. 

Külön élmény volt az ecserieknek, 
hogy a kezelések mellett átsétálhattak 
a nagystrandra is, ahol két melegvi-

zes medence – egy kinti és egy benti 
- most is a fürdőzni vágyók rendel-
kezésére áll egy kis lubickolásra. Mi-
vel pedig ezek a programok elvitték a 
nap jelentős részét, így a kiváló ellá-
tást nyújtó szállodában a reggelit és a 
vacsorát vették igénybe. S ha maradt 
még egy kis idejük, akkor sétálgattak 
egy kicsit a szép kisváros utcáin. 

Mariska néni egyébként már ötö-
dik alkalommal vett részt ilyen ki-
ránduláson, de akad olyan ecseri 
is, aki ennél már jóval többször. A 
programokat általában márciusban 
és novemberben szervezik, s mindig 
ugyanabban a szállodában laknak. 
Mariska néni s hozzá hasonlóan több 
résztvevő is kifejezetten érzi külön-
böző testrészein a kezelések jótékony 
hatását, ami igazolja, hogy Hajdúszo-
boszló valóban felüdülőhely.    

Étkezési  térítési 
díjak január 1-től
Mint mindenki tapasztalhatja, jelen-
tősen megemelkedtek az élelmiszerek 
árai. Ezt magunk is látjuk az üzletek-
ben. 12 hónap alatt 2021. augusztusá-
hoz viszonyítva a Központi Statisztikai 
Hivatal adatai alapján az élelmiszerek 
ára 30,9%-kal emelkedett, ezen belül 
leginkább a margarin (66,9%), a ke-
nyér (64,3%), a sajt (61,0%), a száraz-
tészta (57,9%), a tejtermékek (54,7%), 
a vaj és vajkrém (54,5%), a péksüte-
mények (45,4%), a tojás (42,0%), a 
rizs (40,9%), a baromfi hús és az édes-
ipari lisztesáru (40,4%) drágult.

Ecser Nagyközség Önkormányzata 
legutóbb 2020. február 1-től emelte az 
étkezési térítési díjakat. Az áremelést a 
pénzügyi számítások szerint korábban 
végre kellett volna hajtani, de a Kép-
viselő-testület úgy döntött, hogy 2022. 
év végéig az áremelkedések hatását 
átvállalja.

A Konyhai fogyasztói ár csak a 
nyersanyag árát tartalmazza. Az ösz-
szes többi költséget (energia, bérek, 
karbantartás stb.) az állami támogatás 
és az önkormányzati költségvetés vi-
seli.

A 2023. január 1-től érvényes ét-
kezési térítési díjak az Ecseri Önkor-
mányzati Konyhán:

- óvodai étkezés: 800-Ft/nap
- iskolai napközis étkezés: 900-Ft/

nap
- iskolai gyermek ebéd: 600-Ft/adag
- alkalmazotti ebéd: 950-Ft/adag
- vendég ebéd: 1.200-Ft/adag
- szociális étkezés: 1.200-Ft/adag
- nyári táborozáskor háromszori ét-

kezés: 1.200-Ft/nap

Értesítjük Önöket, hogy az 
Ecseri Önkormányzati Kony-
ha e-mail címe megváltozott. 
Az új e-mail cím: etkezte-

t e s @ e c s e r .
h u . K é r j ü k , 
hogy a jövőben 

az új e-mail címet szíveskedje-
nek használni.       
Ecseri Önkormányzati Konyha

Konyhai változás
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Sikerrel 
szurkoltak 
gyerekeink a 
győzelemért a 
magyar-görögön
Az Ecser Sport Egyesület szervezésében 
utaztak el a Magyarország - Görögország 
válogatott labdarúgó mérkőzésre az ecse-
ri gyerekek és kísérőik. Így 56 fővel több 
ecseri szurkolt a helyszínen a győzele-
mért. Magyarország - Görögország 2-1.

Érkezés a stadionhoz

Boldog gyerekarcok az Ecser zászló alatt

A fi gyelem nem lankadt a végéig

Az ecseriek rendelkezésére állnak a JYSK 
elektromos autótöltői

„A JYSK régiós elosztóközpontja a leg-
modernebb technológiával és zöld meg-
oldásokkal van felszerelve, ezeknek a 
környezetbarát megoldásoknak az egyi-
két jelentik az elektromos töltőállomá-
sok. A JYSK mind termékkínálatában, 
mind működésében fontos szerepet szán 
a fenntarthatóságnak, ezért nagyon örü-
lünk ennek az újabb lépésnek. Logisztikai 

központunkba már beköltöztünk, így a 
dolgozók már használhatják a töltőket, il-
letve bárki, aki a környéken jár, hiszen az 
állomás nyilvános” – mondta Szimeiszter 
Sándor, a JYSK Magyarországért, Auszt-
riáért és Görögországért felelős country 
managere.

Appból indítható a töltés, bárki számára 
elérhető

Az ALTE-GO által telepített 8 db dual 
(2x22 kw-os AC) töltő 16 autó párhuza-
mos töltését teszi lehetővé. Ezzel a lehe-
tőséggel pedig bárki élhet, hiszen fi zetés 
ellenében elindítható a szolgáltatás. Az 
éjjel-nappal elérhető töltők használhatók, 
a 120. perc után pedig felárat számolnak, 
ezzel is ösztönözve a gépjárműtulajdono-
sokat arra, hogy a töltés befejezése után 
adják át másnak a helyet.

Magyarország Kormányának 15 millió forintos 
vissza nem térítendő pályázati támogatásából 
újult meg templomunk külső festése.

Ecser egyetlen műemlék épülete különös fi -
gyelmet és gondozást igényel. Az elmúlt évek-
ben folyamatos volt a templom megújulása. Ha 
csak viszonylag rövidebb időszakra emléke-
zünk vissza, akkor is több beruházást fel tudunk 
sorolni. Kicserélték a tetőszerkezetet, a torony 
fedését, átépítették a fűtésrendszert, ólomüveg 
ablakok készültek, restaurálásra kerültek a be-
rendezési tárgyak, felújították a szentélyt.

A műemlék épületen való munkavégzésnek 
speciális szabályai vannak. A mostani munkála-
tok előtt is szakértői anyagot kellett készíttetni, 
amelyet a Pest Megyei Kormányhivatal Épí-
tésügyi és Örökségvédelmi Főosztálya hagyott 
jóvá. Ezután kezdődhetett el a park felőli olda-
lon a repedt fal javítása. Mikor a szakemberek 
ezzel a munkával végeztek, akkor lehetett áll-
ványozni az épületet és megújulhattak a falak.

A rendelkezésre álló forrás az utca felőli 
homlokzat, a torony, a park felőli oldal, és a 
sekrestye egy falának felújítását tette lehetővé. 
A plébánia felőli fal felújítása a jövő feladata 
lesz.

Magyarország Kormánya támogatásával, 
egyházainkkal közösen az elmúlt tíz

évben több, mint 3000 templom újult meg és 
közel 130 új épült hazánkban és a Kárpát-me-
dence magyarok lakta területein – írta Dr. Sem-
jén Zsolt miniszterelnök-helyettes és Soltész 
Miklós államtitkár.

Ez komoly eredmény, hiszen 2010-ben ha-
talmas lemaradásból indultunk, mivel a korábbi 

baloldali kormányok azt sem adták oda az egy-
házi intézményeknek, ami a törvény szerint jár 
volna neki, templomfelújítások pedig csak mu-
tatóban történtek. Istennek hála, az elmúlt 10 
évben viszont korábban nem látott mértékben 
tudtuk támogatni templomaink, egyházi iskolá-
ink, szociális és kulturális intézményeink meg-
újulását. Hisszük, hogy a megújuló templomok, 
egyházi épületek az érintett egyházi közössé-
gek mellett a települések és egész nemzetünk 
javát is szolgálják.

Orbán Viktor miniszterelnök úr vezetésével 
Magyarország Kormánya a 1148/2021. (III.31.) 
Kormányhatározatban döntött a Magyar Temp-
lom-felújítási Program megvalósításáról, 
amelyhez jelentős többletforrást biztosított. 

E többletforrás rendelkezésre állását köve-
tően az „Ecseri római katolikus templom külső 
festése” célra, a Miniszterelnökség Egyházi és 
Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Állam-
titkársága a XLVII/2/1/3 „Egyházi működési, 
program és fejlesztési támogatások” elnevezé-
sű fejezeti kezelésű előirányzat terhére 14 999 
999 Ft, azaz tizennénymillió-kilencszázkilenc-
venkilencezer-kilencszázkilencvenkilenc forint 
vissza nem térítendő támogatást biztosított. 
Ennek köszönhetően volt lehetőség a felújítási 
terv megvalósítására.

Az építési beruházásoknak a járvány után a 
gazdaság újraindításában is jelentős szerepük 
van, hiszen az építkezések sokaknak adnak 
munkát és megélhetést. Az ecseri építkezésben 
is helyi vállalkozás vehetett részt. 

(Fotó a Lélekgondozó rovatban a 11.olada-
lon.) 

Megújult a templomunk külső festése

dec. 24 17:00 karácsonyváró pásztorjá-
ték. dec. 24 18:00 Karácsonyi szentmise
dec. 25 8:00 Karácsonyi szentmise, dec. 
26 8:00 Szentmise, 
dec. 31 17:00 Év végi hálaadó szentmise, 
jan. 1  8:00 Újévi mise

Ünnepi miserend
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Ha elmúlik Karácsony, a szeretet lángja 
halványabban ég, de ha vigyázunk rá, 
nem alszik ki még…

Magyarország Kormányának 15 millió forintos vissza nem térítendő pályázati támogatá-
sából újult meg templomunk külső festése. (Cikk a 10. oldalon)

Sokan a karácsonyi ünnepek néhány nap-
jára akarják koncentrálni szeretetüket. 
Minden szeretetenergiájukat ezekre az 
ünnepi pillanatokra tartogatják. Ilyenkor 
ajándékkal kedveskednek azoknak, akiket 
igazán szeretnek és azoknak is, akiknek 
ajándékot kell vagy illik venni. Esetleg ka-
rácsonyi üdvözlőlapot küldenek: egy sor 
és egy aláírás. Utána persze az év során 
semmi közeledés, semmi kedvesség, sem-
mi telefon. Ezen az ünnepen megpróbál-
nak egy kicsit kedvesebben szólni a másik 
emberhez. Gyakran halljuk: ne veszekedj 
legalább karácsony ünnepén, legalább 
ilyenkor szeresd a másik embert. Vannak 
olyan emberek, akik elvárják a másik kö-
szöntését és ajándékát, csak éppen évköz-
ben nem vesznek a másikról tudomást. 

Ebben a szomorú helyzetben két do-
log miatt is eszembe jut a Neoton familia 
egyik száma

„Ha elmúlik Karácsony, a szeretet láng-
ja halványabban ég, de ha vigyázunk rá, 
nem alszik ki még…”

Vajon égett-e egyáltalán ez a „szeretet 
lángja”, vagy csak a kötelező pózolás tűnő 
fénye tévesztette meg és téveszti meg ma 
is oly sok ember szemét? Minden embert 
persze lehetetlen egészen szeretni, hiszen 
az ember szeretete véges, ezért nem is fog-
hat át mindent és mindenkit. De akiket ne-
künk adott az Úr és akiknek minket adott, 
azokkal nem szorítkozhat a kapcsolatunk 
bolti eladó és vevő kapcsolatának szintjé-
re.

Ezek az emberek nemcsak karácsony 
ünnepén „érdemelnek” ajándékot, hanem 

egész életünk ajándékká kell, hogy vál-
jon számukra. Nem arra van szükségünk, 
hogy a szeretet lángja ne aludjon ki ben-
nünk, hanem arra, hogy tüzének lángolása 
soha ne lankadjon bennünk. Mert a szere-
tet éltet és gyógyít, bátorít és erőt ad.

Béla igazán kitűnhetett osztálytársai kö-
zül. Az ő szülei voltak a leggazdagabbak. 
Mindig az ő ajándéka volt a legdrágább, 
a legjobb és a legszebb. Mindig azt kap-
ta a szüleitől, amit szeretett volna. Egy 
idő után azonban Béla egyre csak lógatta 
az orrát. A szülők sokat dolgoztak, sokat 
voltak távol. Amikor otthon voltak, akkor 
szinte elejétől végéig veszekedtek és ma-
rakodtak. Már fontolgatták a különválás 
gondolatát. Közeledett Karácsony ünnepe. 
A szülők, mint mindig ebben az évben is 
kérdezték a gyermeküket, mit kér kará-
csonyra. A gyermek gondolkodott egy 
keveset, majd kibökte: titeket, édesapá-
mat és édesanyámat együtt, de az egész 
év folyamán. A szülők először elképedtek, 
majd rádöbbentek az igazi lényegre. Gyer-
mekük tanította meg őket, a gazdagság és 
az ajándék nem boldogít, ha az ajándékozó 
szeretet lángja alábbhagy az ünnepek el-
múltával.

Egymás szeretete nem korlátozódhat a 
szent napokra, hanem arra kell törekedni, 
hogy minden nap Karácsonnyá a megün-
nepelt szeretetté váljon Isten segítségével 
az életünkben, Isten mind nagyobb dicső-
ségére.

Dr. Csiba Tibor
Plébános 
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A Pest környéki szlovákok regionális rendezvényét tartották 2022. november 12-én Csömörön, a Sportcsarnokban. A főváros körüli te-
lepülésekről érkezett több száz vendég a nemrégiben elhunyt koreográfusra Szilágyiné Suba Évára emlékezett. A rendezvényen megje-
lent Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokáért felelős államtitkára, Paulik Antal, az Országgyűlés szlovák 
nemzetiségi szószólója, Hollerné Racskó Erzsébet, az Országos Szlovák Önkormányzat elnöke, az Országos Szlovák Önkormányzat 
alelnökei , polgármesterek, nemzetiségi önkormányzati elnökök. A kulturális programban az Ecseri Zöld Koszorú Hagyományőrző 
Kör táncosai óecseri szlovák táncokat mutattak be, a Petruska Csoport tagjai pedig a “Hét falu táncában” szerepeltek.

Foxpost csomagautomata létesült a Rákóczi utcában, az 
autómosó területén. A Rákóczi utca 46. szám alatt lévő 
automata egy az országban található 752 berendezés kö-
zül. A csomagfeladás, vagy átvétel mobiltelefonos appli-
káció segítségével oldható meg.

Andrássy Utcai Óvoda: Weiszné Koós Ilona Mónika 
óvónéni mutatta be Márton napi káprázatos tűztán-
cát, melyet mindenki ámulattal fi gyelt. 
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