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Az EKO Kft által virágba 
öltöztetett kis szobor és 
az óvodások a tavaszt köszöntik. 
Éljen a tavasz! Nagyon vártunk. 
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Az önkormányzat megalkotta 
a költségvetési rendeletet 

Ecseri cukrászda elektromos 
fagyiskocsira és a cukiba is 
alkalmi munkavállatót keres. 
Részletek – telefonos egyezte-
tés után – személyesen a cuki-
ban. 06209854541

Az önkormányzat képviselő-testüle-
tének februári soros ülésén részt vett 
Kun Attila az EKO Kft. ügyvezetője, 
valamint dr. Kovács-Kléh László há-
ziorvos. 

A képviselők elfogadták a Száz Kéz 
Egyesület, valamint a Varázs Lovas 
Sport Egyesület tájékoztatóját. Meg-
határozásra került a 2023. évi Majális 
költségvetési tervezetének összege és 
az előterjesztés szerint került elfoga-
dásra a Rábai Miklós Művelődési és 
Közösségi Ház, Könyvtár 2023. évi 
közművelődési szolgáltatási terve.

A testület megalkotta az önkormány-
zat 2023. évi költségvetésére vonatko-
zó rendeletét, és szintén rendelkeztek 
a képviselők az arra vonatkozó 2022. 
évi rendelet módosításáról. 

Pályázat kiírásáról is döntöttek a 
képviselő-testület tagjai a civil szer-
vezetek támogatására vonatkozóan, 
valamint megbízást kapott a polgár-
mester az önkormányzati konyha ve-
zetői beosztására vonatkozó pályázat 
kiírására. 

A testület elfogadta az Andrássy Ut-
cai Óvoda házirendjét. 

J ó v á h a g y t á k 
a képviselők az 
EKO Kft. részére 
a közterület rend-
jének fenntartási 
és az intézményi 
karbantartási havi 
átalánydíjak mér-
tékét. 

A testület elfo-
gadta a polgármes-
teri beszámolót. 

Munkában a képviselő-testület

Kovács-Kléh László

Kun Attila

A testület elnöksége
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Lesznek fejlesztések Ecseren idén is

Ecseren ülésezett a Jegyzők Országos Szövetsége

Két országos jegyzői gyűlést tartottak 2023. február 16-
án településünkön.

Először a Pest megyei jegyzők gyűltek össze, hogy 
tájékoztatót hallgassanak meg a szövetség munkájáról. 
Az ülésen Barta Zoltánt, Ecser Nagyközség jegyzőjét 
választották meg a JOSZ Választmány Pest megyei 

tagjának.
A következő ülésen az elnökség és a megyei tagozat-

vezetők tanácskoztak. Áttekintették a szakmai munkát, 
a jogszabály-tervezetek véleményezésének menetét, a 
Jegyző és Közigazgatás című lap kiadásának kérdéseit. 
Szó volt még szervezetfejlesztési kérdésekről is.

Elfogadta a 2023. évi költségvetést a képviselő-tes-
tület. Az idei évi fejlesztések, felújítások ebben a 
körben kerülnek meghatározásra. 

A képviselő-testület számba veszi, hogy milyen 
beruházásokra van szükség, meghatározásra kerül 
ezek várható bekerülési költsége, majd ezek után 
megvizsgálja a bevételeket és döntést hoz, az igen 
hosszú listából kiválasztja azon beruházásokat, 
amelyeket ebben az évben végre tud hajtani. A dön-
tésben fontos szerepe van annak is, hogy valame-
lyik beruházásra tudunk-e pályázati forrást igénybe 
venni. Az idei évben a pályázati források mértéke 
jelentősen csökken, kevesebb forrásra számíthat-
nak az önkormányzatok, így mi is. A pályázati for-
rások eddig sem álltak korlátlanul rendelkezésre, 
mindig arra lehet pályázni, amire kiírás jelent meg, 
de természetesen igyekeztünk minden lehetőséget 
kihasználni, ezekről folyamatosan írtam itt a Cser-
fa újságban. Lehetőségként marad a saját forrás be-
vonása. Tudni kell, hogy az állami támogatás idén, 
az eddigi tendenciát követve tovább csökkent. 

A település intézményeinek és infrastruktúrájá-
nak működtetésére megkapott forrás, a felét sem 
fedezi a tényleges költségeknek. Ezeket a helyi 
adóbevételekből kell pótolni a településeknek, így 
nekünk is. A helyi adóbevételeink megmaradó ré-

szét tudja az önkormányzat fejlesztésekre fordítani, 
erről és ezek mértékéről később tudok beszámolni. 

Szerencsére a gazdasági helyzet ellenére idén 
is tudunk fejlesztéseket végezni, vannak áthúzódó 
projektjeink, ilyen a Mini Bölcsőde építése, amely 
folyik, ilyen a Rákóczi szervízút építése és az Ár-
pád utca építése is. 

Más útépítési feladatokat is terveztünk, de 
építünk járdát, tervezünk gyalogos átkelőket és 
elkezdődik az új sportpálya kialakítása is. Ezzel 
egyidőben próbálunk egy parkot, közösségi teret 
kialakítani, ennek részleteiről később beszámo-
lok. 

A jelenlegi sportpálya területét nem értékesí-
tette az önkormányzat és nincs is szándékában 
eladni. 

Elkezdődött a Waberer’s raktárának építé-
se, egyeztettünk a beruházóval, a csarnok kicsit 
nagyobb, mint 4 hektáron kerül kialakításra, 
tervezetten 130 fő alkalmazottal számolnak, a 
raktárban csomagolt élelmiszerek és csomagolt 
háztartási vegyi áru (aerosol, tisztítószerek) rak-
tározását fogják végezni a partnereik részére. A 
forgalom nagyságáról még nincs információnk, 
rövidesen erről is kapunk tájékoztatást. 

Elkezdődik a JYSK előtti körforgalom építése, 

a tervek készen van-
nak, a munkaterület 
átadását követően 
elkezdődhet az épít-
kezés is. Várhatóan 
ez több hónapig fog 
tartani, a közlekedési 
problémák miatt ké-
rik a lakosok türel-
mét. Még részleteket 
nem tudunk, de amint 
ezekről kapunk tájékoztatást, közzé fogjuk tenni. 

Minden évben felhívom lakosaink fi gyelmét, 
hogy az ingatlanjaik előtti csapadékvíz-elvezető 
árok rendben tartása lakossági feladat, kérek min-
denkit, hogy ellenőrizze azt. 

A tavasz beálltával mindenkit arra biztatok, 
éljenek a DTKH Nonprofi t Kft. által évente két 
alkalommal biztosított házhoz menő lomtalanítás 
lehetőségével. Egyre kevesebb a külterületeken 
elhelyezett hulladék, de még így is sok van, sajnos 
a belterületeinken is van gond. 

2023-ban is tervezünk lakossági szemétgyűjté-
si akciót április végén, a Cserfa újság következő 
számában a pontos dátumot is meg tudom adni. 

Gál Zsolt polgármester
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Érzékenyítő nap az Andrássy Utcai Óvodában
„Fogyatékosnak lenni, nem jelenti azt, vesz-
tesnek lenni.”

A Magyar Parasport Napját ezentúl min-
den évben február 22-én ünnepeljük, a dátum 
választása szimbolikus, hiszen ezen a napon, 
1970-ben alakult meg a Mozgásgátoltak Ha-
lassy Olivér Sport Clubja, a Mozgásjavító In-
tézmény falai között. A mai magyar parasport 
kialakulásában döntő jelentőségű volt, hogy 
az első, intézményesített sportszervezetet 
olyan legendák alapították meg, mint Tau-
ber Zoltán, hazánk első paralimpiai bajnoka, 
Fejes András, aki az első magyar paralimpiai 
érmet nyerte, és a Mozgásjavító tanárai, diák-
jai. A klub a névválasztásával a legendás ví-
zilabdázó és úszó előtt tisztelgett, aki lábam-
putáltként az épek között lett olimpiai bajnok 
1932-ben és 1936-ban.

Mi a baj a társadalommal? Milyen társa-
dalmi, gazdasági, politikai, illetve környezeti 
körülmények megváltoztatására volna szük-
ség ahhoz, hogy minden fogyatékossággal 
élő személy teljes mértékben élvezhesse va-
lamennyi jogát?

Az élethez való jog a legalapvetőbb emberi 
jog; mégis a történelem folyamán mindig vol-
tak olyan időszakok, amikor veszély fenye-
gette a fogyatékossággal élők életét, mivel 
őket sajnos kevésbé tartották értékesnek…
szerencsére ma már csoportok, mozgalmak és 
egyéb jogi szervezetek fi gyelnek arra, hogy a 
fogyatékkal élők jogai sem sérüljenek.

Az évek óta megrendezett „Lélekmozgató” 
programsorozat keretein belül, nagyon sok 
intézmény csatlakozik a kezdeményezéshez, 
ennek a napnak az ünnepléséhez.

Így csatlakozott az Andrássy Utcai Óvo-
da is a programhoz, a „LÉLEKMOZGATÓ” 
rajzpályázathoz.” MINDANNYIUNKBAN 
UGYANOLYAN SZÍV DOBOG”, 
valljuk, és hogy közelebb kerüljenek 
a gyermekek a téma megismerésé-
hez, február 22-én egy érzékenyítő 
napot tartottunk. Nagycsoportos 
óvodásainkhoz 2 vendég érkezett, 
Paprika Lászlóné és Paprika László 
Ecseri lakosok, akiket nagy-nagy 
szeretettel fogadtunk. A gyermekek 
az előző napokban már felkészültek 
a fogadásukra és ilyen témában néz-
tek meg kisfi lmeket, játszottak olyan 
játékokat, melyek a fogyatékosságot 
helyezik előtérbe.

Vendégeinket az akadálymentesí-
tett nagycsoportunkban fogadtuk és 
megkezdődött a program. Az óvoda 
vezetője irányította a beszélgetést, 

mely során olyan kérdések kerültek meg-
beszélésre, amivel a gyermekeket közelebb 
hoztuk a fogyatékkal élők mindennapjaihoz. 
A gyermekek türelmesek, toleránsok voltak 
és nagyon okos kérdéseket tettek fel Juszti 
néninek és Laci bácsinak. Érdeklődtek afelől:

– hogyan tudnak buszra, vonatra , autóba 
szállni;

– hogyan fekszenek be az ágyba;
– hogyan főznek
– hogyan táncolnak;
– tudnak-e sportolni.
Laci bácsi hosszan mesélt arról, hogy bi-

zony nagyon aktív életet élnek,; melybe be-
letartozik a lovaglás, illetve lovas-terápia, 
hegymászás, kirándulás is. Meglepődve fi -
gyeltük, ahogyan élvezettel és csillogó szem-
mel mesélte nekünk legjobb teljesítményét, 

mely több, mint 2300 méter magasság meg-
tétele volt.

Bemutatták nekünk, hogyan lehet egy ke-
rekesszékkel „táncra” perdülni és hogyan 
tudnak valamit elvinni egyik helyről a másik-
ra. Lehetőség volt arra is, hogy a gyermekek 
(aki szerette volna) kipróbálhatták a kere-
kesszéket.

Azt gondolom, hogy a képek magukért be-
szélnek…

Köszönjük a szülőknek, hogy támogatták 
ennek a napnak a megvalósulását és nem zár-
kóztak el a program elől. Hálásan köszönjük 
Paprika Lászlónénak és Paprika Lászlónak, 
hogy bepillanthattunk az életük történetébe, 
hogy eljöttek hozzánk és nem fáradtak el a 
sok-sok kíváncsiskodó kérdéstől. A gyer-
mekeknek pedig óriási dicséret jár a fegyel-

mezett, empatikus magatartásuk, 
türelmük miatt. Nem utolsó sorban 
pedig a pedagógus kollégáknak, akik 
felkészítették a gyermekeket ennek a 
napnak a befogadására.

„…Egy olyan világot szeretnék, 
amiben az élethez és a boldogsághoz 
való jog nem kérdés, és nem külön 
megoldandó feladat, hanem ugyan-
olyan természetes dolog, mint az, 
hogy az is előre jusson és haladjon, 
akinek ez nem is olyan egyszerű. A 
sérült emberek mutatják meg, hogy 
nincs lehetetlen. A társadalom pedig 
örüljön, hogy vannak ilyen tagjai. 
Megmutatják, hogy hogyan kellene 
élnünk.” (Alföldi Róbert)

Környei Emese
intézményvezető

Paprika László és Paprika Lászlóné a gyerekekkel beszélget

Érzékenyítés a gyakorlatban
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A Törökbálinti Tüdőgyógyintézet 2023. feb-
ruár 9. és 13. között, három munkanapon 
(csütörtök, péntek, hétfő) keresztül tartott ki-
helyezett tüdőszűrést Ecseren. A szűrővizsgá-
latot a Cserfa újságban, plakátokon, a www.
ecser.hu honlapon, és közösségi portálon hir-
dettük meg. A vizsgálaton összesen 810 fő je-
lent meg. Ez a szám 2022-ben 874, 2021-ben 
805, 2020-ban 807, 2019-ben 828 volt.

A vizsgálat a 40 év feletti lakosság számára 
ingyenes. A tüdőtuberkulózis betegség gya-
korisága évek óta nem teszi azt szükségessé, 
hogy kötelező szűrést rendeljenek el az or-
szágos hatóságok. Emiatt az idén is önkéntes 
volt a részvétel.

Voltak, akiknek munkakörük miatt kötele-

ző részt venni szűrésen. Az ő vizsgálati díju-
kat a munkáltató fi zethette meg.

Az idei szűrést több tényező hátráltatta. 
A tavaly év végi időpont meghatározásakor 
még nem volt ismert, hogy 2023. február 
9-én, csütörtökön délelőtt áramszünet lesz a 
művelődési házban. Felvetettük a generátor 
üzembe helyezésének lehetőségét, de a tö-
rökbálinti szakembereknek az volt a tapasz-
talatuk, hogy nem működik a tüdőszűrő gép 
generátorról.

Azután két alkalommal is meghibásodott 
az egyébként frissen szervizelt eszköz. Sze-
rencsére a szűrésre érkezők többsége türel-
mesnek bizonyult.

Szeretnénk köszönetet mondani azoknak, 

akik segítettek a szűrés lebonyolításában:
- a Törökbálinti Tüdőgyógyintézet munka-

társai,
helyi segítőink:
- Ferancz Józsefné,
- Bacsa Eleonóra,
- Bacsáné Tatai Eleonóra,
- Moskovicz Miklósné,
- Valyon Tibor,
- a Rábai Miklós Művelődési és Közösségi 

Ház dolgozói,
- az Ecseri Kommunális Szolgáltató Kft. 

dolgozói,
- az Ecseri Polgármesteri Hivatal tisztvise-

lői,                                          Barta Zoltán
jegyző

Befejeződött a tüdőszűrés

Bizonyára mindenki hallotta, hogy Törökor-
szágban óriási katasztrófa történt. Az Ecse-
ri Önkéntes Tűzoltó Egyesület (dr. Molnár 
Zsuzsanna javaslatára) szinte azonnal gyűjtés 
szervezésébe kezdett. Természetesen az önkor-
mányzat is mellé állt a kezdeményezésnek és 
közösen az ÖTE-vel meghirdette az adomány-
gyűjtést, biztosította a Rábai Miklós Művelő-
dési Házat ehhez a karitatív tevékenységhez.

Február 12-ét jelöltük ki az adományok gyűj-
tésére, amely előzetesen egyeztetésre került a 
Budapesti Polgárőr Szövetséggel, akik kiviszik 
az adományokat Törökországba (illetve in-
tézik a szállítást a Külügyminisztérium 
segítségével).

A rövid határidő ellenére rengeteg adomány 
érkezett, nemcsak Ecserről, hanem a környező 
településekről is. Vasárnap egész nap zajlott a 
gyűjtés az Ecseri ÖTE tagjainak irányításával, 
önkéntes segítőkkel karöltve. Három teherau-

tónyi adomány gyűlt össze, amit a Gászler Kft., 
a Kocse Kft. és az Önkormányzat autóival si-

került a kijelölt gyűjtőpontra szállítani.
Köszönöm az ÖTE szervezésben és gyűjtés-

ben résztvevő összes tagjának a segítségét, to-
vábbá Gászler Jánosnak, Kovács Mártonnak az 
autók biztosítását, illetve az EKO Kft. összes 
dolgozójának, hogy részt vettek a pakolásban 
és a szállításban. Meg kell említeni a Papa Joe 

Pizzéria felajánlását, Berze József a vasárnapi 
gyűjtésben résztvevők ellátásában segített.

Remélem az adományok mielőbb célba ér-
nek!

Gratulálok mindenkinek, aki segítette ezt 
a nagyszerű kezdeményezést, úgy gondolom 
Ecser ebben is példát mutatott!

Gál Zsolt 
polgármester

Ismét példás összefogás Ecseren!

Készülnek a csomagok egymás után 

Telik a teherautó

A gyűjtők egy csoportja
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Az iskolával ismerkedtek a leendő 
elsősök és szülei
Iskolakóstoló címmel várták a Laky Ilon-
ka Általános Iskolába a nagycsoportos 
óvodásokat és szüleiket 2023. február 25-
én, szombaton. A résztvevők jó lehetősé-
get kaptak arra, hogy az április 20-21-i 
beiratkozás előtt tájékozódjanak az intéz-
ménnyel kapcsolatban. A gyermekeket le-
endő tanító nénijeik üdvözölték. Először 
a tornateremben a testnevelő tanárok tar-
tottak nekik játékos foglalkozást, majd az 
osztálytermekben ismerkedtek az épület-
tel és egymással. 

A szülőknek Kiss Katalin igazgató és 
Szeverné Csekei Csilla igazgató-helyettes 
adott tájékoztatást a közoktatási intéz-
mény pedagógiai programjáról, az iskola 
életéről. Sokan eljöttek az iskola hagyományos rendezvényére

Izgatott várakozás a tornateremben a leendő elsősökreKiss Katalin igazgató

A 2022-2023-as tanévének első féléve 
is eltelt. Sikeres időszakot tudhatunk 
maguk mögött, melyet a tanulmányi 
mutatók, a versenyeredmények, a si-
keres rendezvények, programok, pro-
jektek mind-mind igazolnak. 

Az intézmény tanulmányi átlaga 
4,25, az alsó tagozaté 4,59, a felsőé 
4,05. Az első és a második osztályok 
kivételével (ott még szöveges értéke-
lés van) a többi évfolyamon 30 kitűnő 
tanulmányi eredmény született, ösz-
szesen 6 tanulónk féléve nem sike-
rült, vagyis egy vagy több tantárgyból 
buktak. Így az iskola lemorzsolódási 

mutatója 3,59 %, azaz az érintett tanu-
lók közül ennyit veszélyeztet a korai 
iskolaelhagyás. A legmagasabb átlag 
testnevelésből született, a leggyen-
gébb magyar nyelvből. Természete-
sen ezeken a mutatókon a tanév végé-
ig még bőven lehet javítani.

Februárban megtartottuk a hagyo-
mányos farsangi bálunkat, sok-sok 
ötletes jelmezt nézhetett meg a kö-
zönség és a zsűri is. Benyújtottuk az 
Örökös Ökoiskolai pályázatunkat, re-
méljük, hogy sikeres lesz. Most már 
teljesen biztos, hogy a Határtalanul 
pályázat keretében a két hetedik osz-

tály áprilisban Szerbiába utazik, hogy 
4 napon keresztül ismerkedjen a Dél-
vidék nevezetességeivel.

Márciusban újra elindulnak a kom-
petenciamérések, negyedik évfolyam-
tól nyolcadikig mindenkit érintve. A 
tavalyi digitális mérés tanulói jelen-
tései elkészültek, ezeket a szülők és 
a gyerekek is meg tudják tekinteni az 
Oktatási Hivatal oldalán az oktatási 
azonosító beírásával. Ha a telephelyi 
mutatók elkészülnek, ezt természete-
sen közzé fogom tenni az iskola hon-
lapján.

Kiss Katalin igazgató

Sikeresen zárta az első félévet 
a Laky Ilonka Általános Iskola
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Az ünnepi műsor szereplői március 15-ről
Nagy örömmel fogadták a hírt a Laky 
Ilonka általános iskola nyolcadikosai, 
amikor megtudták, hogy ők fogják 
előadni a március 15-ei ünnepi műsort 
a Rábai Miklós Művelődési Házban. A 
Cserfa a fellépőket kérdezte meg arról, 
személy szerint mit jelentett számára  
az ünnepi műsorban való szereplés? 

Az osztály szíve egyszerre dobbant, 
amikor megtudtuk a hírt, hogy idén is-
mét mi adhatjuk elő a március 15-ei 
műsort. Véleményünk szerint abban 
az időben, amikor ezzel foglalkozunk, 
az osztály jobban tud együtt dolgoz-
ni. Ilyenkor mindig felelevenítjük az 
ünnephez kapcsolódó történelmi ese-
ményeket, így ezt az előadáson átad-
hatjuk másoknak is. A próbák alatt 
nemcsak társainkkal, de szeretett ta-
nárunkkal, Kiss Kati nénivel is vidám 
perceket tölthetünk együtt. (Béki Bri-
gitta, Horváth Dorina, Deme Kata 8. 
osztályos tanulók).

Ha március 15-re gondolok, az első 
név, ami eszembe jut, az Petőfi  Sándor 
neve. Kedvenc versem tőle a Nemze-
ti dal, ezt tanultam meg először. Egy 

műsorra való felkészülés mindig sokat 
jelent az osztálynak, Aki csak látta a 

próbánkat, mindenki megdicsért ben-
nünket. Külön kiemelték, hogy milyen 
jól össze tud dolgozni az osztály. Már 
az elejétől fogva mindenki nagyon a 
szívén viselte a műsor sikerességét. 
Persze ez sem jöhetett volna létre Kiss 
Katalin, a felkészítőnk nélkül. (Varga 
Csongor 8. osztály)

Úgy gondoljuk, hogy a március 15-
ei ünnepség, megemlékezés nagyon 

fontos mind az előadó osztálynak, 
mind az egész iskolának, közösség-
nek. Arról nem is beszélve, hogy az 
osztály tagjait is közelebb hozza egy-
máshoz a közös tevékenység, erőfe-
szítés. (Gőcze Emma, Koszó Virág 8. 
osztály)

Próbálják az ünnepi másort a nyolcadikosok
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Vidám farsang az oviban: boldog gyerekek
Farsang az Andrássy Utcai Óvodában. Gyerkőcök és óvónénik 
egyaránt jelmezbe öltöztek. Ahogy írták: jókedv, nevetés, szí-
nek, önfeledtség, álarcok, őszinte kacagás, pörgős szoknyák, 
csillogó ruhák, csattanó kardok, vidám énekek, táncoló lábacs-
kák, kipirult arcok, illatozó fánkok, izgalmas játékok, vicces fel-
nőttek, boldog gyermekek.

Környei Emese intézmányvezető is farsangi ruhát öltött Itt a tűzoltó, a rendőr, a hajóskapitány viszi a prímet

Angyalkák, tündérek, fénykardos harcosok sorakoznak

Az óvoda egyik kis szépsége

A Pest Megyei Kormányhivatal Mobil Kormány-
ablak-busza 2023. március 27-én, hétfőn 14.00. és 

16.00. óra között tart félfogadást Ecseren 
a polgármesteri Hivatal udvarán.

Ecser, Széchenyi utca 1.
A Mobil Kormányablak buszban többek között lehe-
tőség van személyi okmány ügyintézésre, ügyfélkapu 

regisztrációra, hatósági ügyek intézésére.
A Mobil Kormányablak-buszhoz várjuk 

az ecseri lakosokat!

Nagypénteki mosdás a Szerelem 
patakban

Az ecseri hagyományokat követve az idei 
Nagypénteken,  április 7-én délelőtt 10 órakor  
mosdunk meg a Szerelem patakban.

Az eseményre mindenkit szeretettel vár a 
Hagyományőrző Kör. 
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Bezárt a gyógyszertár
2023. január 16. napján dr. Schremné dr. Tóth 
Katalin ügyvezető, személyi jogos gyógyszerész 
a Kehely Pharma Kereskedelmi és Szolgáltató 
Betéti Társaság képviseletében eljárva az Ecser, 
Bajcsy-Zsilinszky utca 1. szám alatti fi ókgyógy-
szertár működési engedélyének visszavonása irán-
ti kérelmet terjesztett elő az Országos Gyógysze-
részeti és Élelmezés-egészségügyi Intézethez.

Kérelmét azzal indokolta, hogy a működés a 
megemelkedett költségek miatt lehetetlenné vált.

Az OGYÉI a kérelemnek helyt adott és az Ecse-
ri Kehely Patika működtetésre vonatkozó engedé-
lyét 2023. március 1. napjával visszavonta.
Ez mindenképpen rossz hír. Vizsgáljuk meg, ho-
gyan jutott idáig az ecseri gyógyszertár működése.

A rendszerváltás előtt 1950-től a gyógyszertá-
rakat a megyei gyógyszertári központok üzemel-
tették. 1950-ben alakult meg a Pest megyei Ta-
nács Gyógyszertári Központja. A Gyógyszertári 
Központ, mikor Ecseren gyógyszertárat szeretett 
volna építeni, szándékát jelezte a helyi tanács 
felé. A tanács a jó cél érdekében ingyenesen bo-
csájtott telket a patika építéséhez. Így készült el a 
gyógyszertár épülete. A földszinten a feladatellá-
táshoz szükséges helyiségek létesültek, az eme-
leten szolgálati lakás kapott helyett, de raktárat 
alakítottak ki a tetőtérben is.

Az 1990-es évek közepén országos döntés 
született a gyógyszerellátás magánosításáról. A 
politikai döntéshozók a gyógyszerellátást – mint 
abban az időben annyi ellátást – a szabadpiacra 
bízták. Így a rendszerváltás következménye-
ként megkezdődött a gyógyszertári központok 
átalakulása. A Pest Megyei Tanács Gyógyszer-
tári Központja elnevezés először Parma Patika 
Gyógyszerellátó Vállalatra változott, majd ké-
sőbb Parma Rt. néven működött tovább. A ké-
sőbbiekben 1996-ban megalakult a Parma Pro-
dukt Kft, mint jogilag független gyógyszerészeti 
laboratórium, amely szintén ebben az évben csat-
lakozott a PHOENIX csoport népes családjához.

Az ecseri gyógyszertár épületének tulajdonjo-

gát az Ecser Községi Önkormányzat kapta meg. 
Az akkor itt dolgozó gyógyszerész hölgy jelezte, 
hogy tovább üzemeltetné a patikát. Ehhez meg-
szerezte a személyi jogot is. Az Ecser Községi 
Önkormányzat Képviselő-testülete szerette vol-
na továbbra is biztosítani a gyógyszerellátást és 
megfelelőnek tartotta a megoldást. Az épületet 
eladta a gyógyszerésznek, aki üzemeltette is a 
gyógyszertárat. Mindenki úgy gondolta, hogy 
hosszú távra megoldódott a patika ügye, és si-
keres működés következhet be. Abban az időben 
még nem volt Auchan, benne patikával, nem volt 
a környéken sem ennyi gyógyszertár. Akkor is 
nagy volt az átmenő forgalom, tehát mindenki 
bízott a sikerben.

2008. évben a gyógyszerész hölgy nem tudta 
tovább üzemeltetni a gyógyszertárat. Az épület 
földszintjét eladta. A gyógyszertár 2008-tól a 
Ecseri Kehely Patika Fiókgyógyszertár néven 
működött.

A működtetés során csökkent a nyitvatartá-
si idő, majd egyre többször lépett fel áruhiány. 
Gyakran tapasztalták azt a betegek, hogy csekély 
az árukészlet, ezért egy recepttel két alkalommal 
is fel kell keresni a patikát, mire a rendelés meg-
érkezik. Emiatt egyre többen választottak más 
beszerzési helyet, akár Rákoskerten, akár az az-
óta megnyílt Auchan Áruházban lévő patikát.

Amikor jelezte az üzemeltető bezárási szán-
dékát, felajánlottuk a segítségünket, pénzügyi 
támogatásunkat is, de rövid gondolkodást köve-
tően a bezárás mellett döntött. Ecser Nagyközség 
Önkormányzata azon dolgozott, hogy új üzemel-
tetőt keressen. Több gyógyszerészt kerestünk 
meg, hálózatokkal beszéltünk. Ez az igyekeze-
tünk eddig nem vezetett eredményre, senki nem 
akarja az üzleti kockázatot vállalni.

A célunkat nem adtuk fel, dolgozunk a meg-
oldáson.

A jelenlegi jogsza-
bályi környezetben a 
gyógyszertárak létesíté-

si, működési engedély és személyes gyógyszer-
tár működtetési jog birtokában működhetnek. 
Önkormányzat nem kaphat ilyen jogot, azt csak 
gyógyszerész végzettségű személy kaphat.

Az OGYÉI Tisztigyógyszerészeti Főosztá-
lyának hatásköre a gyógyszerészek részére az 
ún. személyes gyógyszertár működtetési jog en-
gedélyezése, amely jog birtokában láthatja el a 
gyógyszerész a gyógyszertár vezetési és működ-
tetési feladatait. Továbbá engedélyezi a gyógy-
szertárak működtetését, illetve üzletek számára 
a gyógyszertáron kívüli gyógyszerforgalmazást, 
indokolt esetben visszavonja az engedélyüket. 
A tisztifőgyógyszerészek és tisztigyógyszeré-
szek helyszíni ellenőrzés alkalmával győződnek 
meg a gyógyszertárak, illetve a gyógyszertáron 
kívüli forgalmazó helyek jogszabályokban előírt 
követelmények és a szakmai szabályok szerinti 
működéséről.

Érzékeljük, hogy ebben az ügyben is, mint sok 
más ügyben van olyan lakossági elvárás, hogy az 
önkormányzat ellásson olyan feladatokat, me-
lyek nem tartoznak a hatáskörébe, és ilyen fel-
adatokra fi nanszírozása sincs.

Néhány példa, tartsuk karban a MÁV meg-
állóhelyet, dolgozzunk a Magyar Közút útjain, 
takarítsuk az állami utak árkait, szedjük ott a 
szemetet. Legyen jól ellátott élelmiszerüzlet a te-
lepülésünkön, javítsuk az iskolát stb., stb. Annak 
érdekében, hogy mindenkiben teljes kép alakul-
hasson ki ezekről a feladatokról és ezekben az 
ügyekben történt lépéseinkről is közzéteszünk 
egy összefoglalást rövidesen.

A fentiekből kitűnik, hogy ebben az esetben 
személyi joggal rendelkező, szakképzett gyógy-
szerész vállalkozása lehet a megoldás. Minden 
megvalósítható javaslatot szívesen fogadunk.

Ecser Nagyközség Önkormányzata
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Ne felejts el mosolyogni!
Életünk utóbbi éveiben igen sok okunk 
volt arra, hogy lelohadjon a mosoly az 
arcunkról. A Covid, az ukrajnai háború, 
az elképesztő infl áció. Az egyéni gon-
dok, nehézségek, szomorúságok. Ilyesmi 
körülmények között nincs nagy kedve 
az embernek örülni. Sőt, szinte tapintat-
lanságnak is tűnhetne az esetleges jobb 
kedv, miközben ekkora nagy bajok van-
nak a világban. 

Ugyanakkor be kell valljuk, hogy akik 
érzékenyek vagyunk a körülöttünk és 
bennünk élő világ fájdalmaira, igencsak 
megfáradhatunk ebben a szomorúság-
ban. Azt észlelhetjük, hogy szinte észre-
vétlen apadt az életkedvünk, elcsordogált 
az életerőnk, elfásultunk, elerőtlened-
tünk. És ha megtörténhet velünk a fel-
eszmélés ajándéka, 
nem kis döbbenettel 
állapíthatjuk meg, 
hogy nem így álmod-
tuk meg életünk ezen 
éveit. És akkor mit 
lehet tenni?

Én magam a ben-
nem végbemenő 
folyamatról tudok 
beszámolni, azt gon-
dolva, hátha ez má-
soknak is segít. To-
vábbra is érzékeny 
maradok a külső és 
belső világom ese-
ményeire, hisz így 
vagyok szolidáris a 
„fele-barátaimmal”: másokkal és ma-
gammal. Ugyanakkor felelősséget kell 
vállaljak a magam életéért. Ez azt jelen-
ti, hogy én vagyok a felelős azért, hogy 
hogy vagyok. Én vagyok a felelős azért, 
hogy mennyi helyet biztosítok magam-
ban az örömnek és mennyit hagyok meg 
a szomorúságnak. Ha ezt időről-időre 
tudatosan nem felügyelem, eláraszthat, 
magával sodorhat a rosszkedv, a búsko-
morság, az elerőtlenedés. Vannak percek, 
órák, amikor szeretetből odaadhatjuk, és 
adjuk is oda magunkat a fájdalomnak, az 
együttérzésnek, de mindez nem maradhat 
parttalan, kell határt szabjunk, különben 
magával sodor. A tudatosság kinek-kinek 
a maga felelőssége.

Az öngondosság felelőssége másrészt 
az, hogy kinek-kinek magának kell gon-
doskodnia (gondnokságot vállalnia ma-
gáért), hogy az örömnek fenntartott hely-

re öröm kerüljön. Ez a feladat is tudatos, 
nagy munka, saját megtapasztalásból 
tudom. Amikor felismertem ezt a felelős-
ségemet, azon tűnődtem, miként tudnék 
ennek eleget tenni. Isteni sugallatot kap-
tam. Elcsendesedtem és körülnéztem az 
életemben, hogy mi mindenért lehetek 
hálás.

Istennel kezdtem, hogy Ő van nekem. 
Megköszöntem, hogy élhetek, miközben 
százak halnak meg percenként a nagy-
világban. Hálát adtam a fejem búbjától 
kezdve a lábam kisujjáig az egészsége-
mért, amim van. Megölelgettem szívem-
ben a szeretteimet: megköszöntem, hogy 
lehettek nekem, akik már odafent van-
nak; és hálát adtam azokért, akikkel még 
életünkben szerethetjük egymást. Taní-

tom magam, hogy újból és újból csodál-
kozzak rá, hogy fedél van a fejem felett, 
fűtött otthon vár haza, elegendő az enni-
valóm, és hogy nincs a hazámban hábo-
rú. Igen, ez mind-mind maga a csoda. 

És hogy ez a csoda szabad, hogy je-
len legyen az életemben, ezt tudatosíta-
ni magamban – akár naponta többször 
is megállva, elcsendesedve – életadó, 
életet megújító lehetőség. És nemcsak a 
fejemben tudatosítani a csodát, hanem a 
szívemmel át is érezni, ebben születhetik 
meg az öröm. És hogyha él a szívemben 
az öröm, és ha én megélem a szívemben 
való örömöt, ebből bizony mosoly lesz. 
Mert a mosolyt valami örömteli hívja 
elő. A szívem olyannyira tele van hálá-
val, hogy szinte kicsordul belőlem, ezért 
nyílik mosolyra az arcom.

A titok tehát: újból és újból rácsodál-
kozni, tudatosítani, és hálaadással teli 

örömben tartani a szívem. Engem mos-
tanság a 16. zsoltár versei segítenek eb-
ben. Mondogatom magamnak, tanítga-
tom a szívemnek, hogy meg is élje: „Az 
Úrra nézek szüntelen; mert jobb kezem 
felől van, meg nem rendülök. Azért örül 
az én szívem és örvendez az én lelkem; 
testem is biztosságban lakozik… Te taní-
tasz engem az élet ösvényére, teljes öröm 
van tenálad; a te jobbodon gyönyörűsé-
gek vannak örökké.”

Alkonyodik, ahogy az írásom befeje-
zéséhez érkezem. Az ébredező tavaszban 
az udvarunk fáin az elalváshoz készü-
lődő kismadarak „isteni” hangversenyt 
adnak. Gondtalan önfeledtségben dicsé-
rik Istent, csupán azért, mert élhetnek. 
Köszönöm a tanítást. Igen, hallom: „Ne 

felejts el mosolyog-
ni!”

Szeretettel hívjuk 
az ecseri reformá-
tusokat és minden 
más érdeklődőt is 
az ecseri reformátu-
sokkal közös temp-
lomunkba (Maglód, 
Ady utca 15.) a va-
sárnaponként 10.30 
órakor kezdődő 
élet-ápoló istentisz-
teleteinkre, melyek 
a Facebookon is az 
adott időben, ill. 
bármikor később 
is megtekinthetők 

(Maglódi Református Gyülekezet - Mag-
lód, Ecser, Mende, Sülysáp; Ecser - Fo-
kozzuk a tempót; Ecseri mindennapok 
oldalakon). 

Az ecseri iskolában évtizedek óta heti 
rendszerességgel órarenden belüli refor-
mátus hittanórákat tartunk. Oda is várjuk 
a református, de bárki érdeklődő gyer-
meket. A következő tanév hittanóráira 
április-május hónapokban lehet beirat-
kozni az iskolában.

Hivatalos ügyintézéssel is bizalommal 
kereshetik lelkipásztorukat: 06-30/20 
90710.

Áldás békességet kívánok Mindannyi-
uknak!
                                                                                               

Bálint Klára                                                                                 
Maglód-Ecser-Mende -Sülysáp                                                                                           

református lelkipásztora,                                                                                        
mentálhigiénés szakember
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A Cserfa következő, 2023. 04. 
száma április 21-én jelenik meg. 
Nyomdába adás: április 14.  
Lapzárta: április 10.
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Aszódi Csaba András 
beszámolóját tartja

Bújj, bújj medve! – macis 
napok a Cserfa Kuckó 
Óvodában
Február másodikához, Gyertyaszentelő napjához több szokás is tartozik. Ezen a na-
pon szentelik meg a szentmiséken az erre szánt gyertyákat. Ehhez a naphoz a fenti 
keresztény ünnep mellett számos néphiedelem is kötődik: Ekkor osztották a papok a 
„Balázs-áldást”, mely minden torokbetegségtől megvédte az áldást kérőt.

Úgy vélték, hogyha február másodikán jó idő van, akkor későn tavaszodik. Ahogy 
a mondás is tartja: „Gyertyaszentelőkor inkább a farkas ordítson be az ablakon, mint-
hogy a Nap süssön”.

A másik, legismertebb néphagyomány szerint, ha február 2-án a medve előjön a 
barlangjából és meglátja az árnyékát (azaz napsütéses idő van), akkor visszabújik 
még téli álmot aludni, mert még hideg jöhet. De ha borús felhők takarják az eget, az 
a maci számára azt jelenti, hogy már lassan vége a télnek.

A legtöbb óvodában a medvék rengeteg játék, tevékenység alapját képezik. A mi 
óvodánkban minden évben megtartjuk a szokásos „Medve témahét” programjait. A 
színes tevékenységkínálat által mi óvodapedagógusok, igyekeztünk a gyermekek 
számára az adott téma minél komplexebb, sokoldalúbb feldolgozására.

A két hét folyamán sokféle „macis” tevékenységet végeztünk: barlangot építettünk, 
a gyerekek macikká „varázsolódtak” mesék segítségével, maci reggeli volt mézzel, 
macisüti kóstoltatás, macis torna, számtalan macis játék, medvenyomokat készítet-
tünk, medvés énekeket, verseket, mondókákat, meséket tanultunk.

A faliújságokat különböző technikákkal készült, medve témájú gyermekalkotások 
díszítették. A gyermekeket izgalmas, új barkácstechnikák segítségével ösztönöztük 
kreatív képzelőerejük bátor alkalmazására.

Cserfa Kuckó Óvoda

A kedvenceket a legjobb megölelni

Macietetés
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Dinnyés Sándorné feb-
ruár 14-én töltötte be 
90. életévét. Ebből az al-
kalomból köszöntötték 
őt a művelődési házban. 
Lánya, unokája, déd-
unokái, rokonai mellett 
meghívást kaptak az 
eseményre a település 
vezetői, a Zöld Koszorú 
Hagyományőrző Kör 
és a Nyugdíjas Klub 
képviselői. Elsőként 
Gál Zsolt polgármester 
kívánt boldog születés-
napot Pancsi néninek és 
virágcsokor kíséretében 
átadta részére Orbán 
Viktor miniszterelnök 
oklevelét. A jókíván-
ságokhoz csatlakozott 
Aszódi Csaba András, 
az Ecseri Szlovák Ön-
kormányzat elnöke és 
Barta Zoltán jegyző.

Ecser Nagyközség Önkormányzata megbízásából ta-
karítják a Szerelem-patak medrét a Széchenyi és a 
Zrínyi utcákban. A belterületi csapadékvíz elvezetés-
ben fontos szerepet tölt be a vízfolyás, ezért lényeges, 
hogy a medre akadálymentesen levezesse az esővizet. 
A lerakódott iszapot, földet most kiszedik, hogy a ta-
vaszi esőzések ne okozzanak gondot.

Télbűcsűztató farsangi bált tartottak március 4-én a Rábai 
Miklós Művelődési Házban. A jelmezversennyel, tombolával 
szinesített rendezvényen a Happy Five együttes játszott. A 
résztvevők szerint a bál nagyszerűen sikerült.
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