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Képviselő-testületi ülés – április 15.
Közügyek

A képviselő-testület áprilisi ülésén Szmodics 
Róbert rendőr őrnagy, a Monori Rendőrka-
pitányság vezetője a Maglódi Rendőrőrs 
tevékenységéről készült elmúlt évi beszá-
molójához fűzött kiegészítésében kiemelte, 
Ecser területén a regisztrált és feldolgozott 
ügyek 2012-2013. évben kilenc százalékkal 
csökkentek. A beszámoló egyik fejezetében 
tizenkilenc bűncselekmény típus szerepel, 
amely leginkább befolyásolja a lakosság biz-
tonságérzetét. Jelezte, a közérzetet, a bizton-
ságérzetet leginkább befolyásoló bűncselek-
mény-típusok: a lopások és a lakásbetörések, 
a gépkocsilopások és -feltörések változatlan 
szinten maradtak. Ugyanakkor rablás, ki-
fosztás nem történt. A rongálások száma 
jelentős mértékben csökkent.  A bűnügyi 
statisztika tartalmazza azt is, milyen a tele-
pülés összetétele. Szmodics Róbert aláhúzta, 
az agglomerációs teher jelentkezik, ami nem 
elhanyagolható. Meghatározták a lakosság-
szám alapján az egy főre jutó bűncselekmé-
nyek számát. A viszonylag alacsony érték 
tükrében Ecser biztonságos településnek 
mondható. Külön értékelték a közterüle-
ten elkövetett bűncselekményeket, amelyek 
szintén csökkenést mutatnak. Összessé-

gében viszont elmondható, hogy ezekből 
az adatokból hosszú távú következtetésekre 
nem lehet számítani, húzta alá a rendőrkapi-
tány. Hozzátette: a lakossági fórumon is szó 

volt róla, hogy közle-
kedési ellenőrzéseket 
is nagy számban vé-
geztek. Megállapítot-
ta, a balesetek száma 
kettővel csökkent a 
vizsgált időszakban. 
A hatékonyság to-
vábbi javítása érde-
kében átszervezték 
a sebességmérése-
ket, az ellenőrzések 
idejét folyamatosan 
növelik. Szeretnék 
még inkább vissza-
szorítani a balesetek 
számát, ezért vár-
hatóan folyamatos 
akciókat szerveznek. 
Végezetül Szmodics 
Róbert megköszön-
te az Ecseri Polgárőr 
Egyesület munkáját. 
A Maglódi Rendőr-
őrs az ecseri polgár-
őrökkel megfelelő, 
jó színvonalú kap-
csolatot alakított ki, 
többször teljesítettek 
együtt szolgálatot. A 

rendőrkapitány elismeréssel szólt az önkor-
mányzat rendőrség részére nyújtott támoga-
tásáról és az irányukban tanúsított hozzáál-
lásról, amelyért szintén köszönetet mondott. 
A képviselő-testület a Monor Rendőrkapi-
tányság Maglódi Rendőrőrs  2013. évi tevé-
kenységéről szóló beszámolót ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül, hét igen szavazattal 
elfogadta.

A Belügyminisztérium ismét kiírta a már 
három éve működő kamerarendszer bőví-
tését célzó pályázatot, amelyen Ecser el tud 
indulni. 2011-ben elkészültek tervek, az ak-
kori pályázaton viszont nem sikerült nyerni. 
Ekkor az önkormányzat saját erőből kívánta 
elindítani a fejlesztést, de az engedélyezé-
si eljárás során megakadt a folyamat, mert 
a villanyoszlopokra történő kamera kihe-
lyezéséhez ELMŰ engedély is szükséges. A 
következő pályázaton szintén nem sikerült 
nyerni. A képviselő-testület ezért úgy dön-
tött, hogy nem építi ki a teljes kamerarend-
szert; viszont az intézményeknél folyamatos 
fejlesztést hajt végre. A vasúti megálló és a 
mellette tervezett parkoló bekamerázása kü-
lönválik az említettektől. A központban és az 
intézményekben működnek a kamerák. A 
mostani pályázat benyújtásához szükséges a 
képviselő-testületi határozat. Szmodics Ró-
bert rendőrkapitány ígéretet tett arra, hogy 
egy támogató levél mellékelésével segíteni 
fogja a pályázatot. A képviselő-testület hét 
igen szavazattal támogatta a pályázaton való 
elindulásról szóló előterjesztést.

Szmodics Róbert monori rendőrkapitány a képviselő-testület áprilisi ülésén is 
megismételte az április 9-i közbiztonsági fórumon általa elmondottakat: csökkent 
a bűncselekmények száma Ecseren az elmúlt év azonos időszakához képest.  
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Falugyűlés résztvevőkkel, hiányzókkal
Az önkormányzat képviselő-testülete min-
den évben falugyűlést szervez, ahol a pol-
gármester tájékoztatja a lakosokat az elmúlt 
évben történt fontosabb eseményekről, a 
jövőbeli tervekről, majd várja a felmerülő 
kérdéseket. Így történt ez az idei évben is. Ez 
a falugyűlés volt az utolsó ebben a négy éves 
ciklusban, így nem csak az előző évről, ha-

nem a mögöttünk lévő 3,5 évről számoltam 
be. A fontosabb események összefoglalását 
később egy külön polgármesteri beszámo-
lóban szeretném ismertetni. Sajnálom, hogy 
a hat fős képviselőtestületből hárma nem 
tudtak eljönni. Horváth Tamás jelezte előre, 
hogy kézilabda meccsen sérülést szenvedett, 
ezért nem tud megjelenni, Dr. Petky Ferenc 

és Hosszú János képviselők nem je-
lezték a távolmaradásuk okát. 

A megjelent lakosok végighall-
gatták a beszámolót, ezt követően 
három témakört részletesebben is 
bemutattam. A MÁV-épület üze-
meltetésének kérdéseiről és az át-
vétel okairól tájékoztattam a megje-
lenteket, próbáltam tisztázni azokat 
a valótlanságokat, amelyet más fó-
rumokon terjesztenek ebben az 
ügyben. Ezt követően az EKO Kft . 
költségeiről és a munkáiról nézhet-
tek meg egy prezentációt. Végezetül 
kiemeltem a Gyömrői Önkormány-
zat járási központtá alakulási törek-
véséről adott interjúmat, amelyet a 
Signál Tv rögzített. Nem kívántam 
az előzetesen engem ért többi, alap-
talan vádaskodásra reagálni, ezért 

a beszámoló ki-
egészítését ezzel 
fejeztem be. 

A beszámoló-
ban tájékoztatást 
kaptak a jelenlé-
vők az idei év ter-
veiről is. A tervek 
között talán leg-
fontosabb a Kál-
vár i a -domb on 
történő útépítési projekt, ennek a kidolgo-
zása folyamatban van. Fontosnak tartottam 
megemlíteni a Tölgyfa utcai játszótér átépí-
tését, illetve a tanteremépítés lehetőségét az 
iskolában. Az első két feladatra a pályázati 
forrás már rendelkezésünkre áll, a tanterem 
építési projekt még kidolgozás alatt van. 
Fontos feladatként megjelöltem az 1. óvoda 
felújításának következő ütemét, erre a for-
rást még keressük. 

A falugyűlés végén lakossági kérdések kö-
vették egymást, ezekről is külön fogom tájé-
koztatni az olvasókat. A teljes falugyűlésről 
készült felvétel az ecser.hu honlapon találha-
tó linken megtekinthető! 

Gál Zsolt
polgármester

A Falugyűlés résztvevőinek egy csoportja. Az asztalnál a polgármester és a három jelenlévő képviselő.A Falugyűlés résztvevőinek egy csoportja. Az asztalnál a polgármester és a három jelenlévő képviselő.

Egy kérdező, Antali Gábor felszólalás közbenEgy kérdező, Antali Gábor felszólalás közben
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A parlamenti választások utáni első alkalom, hogy 
elmondhatom gondolataimat a Cserfa hasábjain a 
választásokról. Az írás természetesen nem kezdődhet 
mással, mint köszönettel! Köszönettel azért a biza-
lomért, amelyet – megható módon – Ecser kivétel 
nélkül mind a három választási körzete megszava-
zott nekem, illetve a Fidesz-KDNP pártszövetség 
listájának. 

E bizalomnak különös értéket ad, hogy Pest Me-
gye hetes számú választókerülete az összes magyar-
országi választókerülethez hasonlóan újjáalakított 
voksolási körzet. Az átalakító munkának – sok más 
szempont mellett – az adta az alapvető rendező elvét, 
hogy a választókerületek ne legyenek egymáshoz 
mérten aránytalan nagyságúak. A korábbi rendszer-
ben előfordult, hogy mindössze háromezer válasz-
tópolgár szavazatához kötődött egy mandátum, mi-
közben másutt több tízezer szavazatra volt szükség 
a képviselő megválasztásához. Nyilvánvaló, hogy a 
kisebb kerületekben egy-egy választópolgári szava-
zat többet ért a népesebb választókerületben szava-
zókénál.   

A térség nem új számomra, hiszen a választók 
bizalmából 1998 óta most szereztem meg az ötödik 
ciklusra szóló parlamenti mandátumot, s a közel két 
évtizedes tapasztalat szolgált számos lokális ismeret-
tel. Továbbá 2006 óta a Pest Megyei Önkormányzat 
Közgyűlésének elnökeként a napi munkám is a me-
gye településeihez köt, így Ecserhez is. Én is csak 
egy vagyok abban a fogaskerék-halmazban, amely-
nek működése révén a nagy mű megszülethet. Ha 
a gyarapodásban van részem, annak 
örülök. De természetesen nem azért 
dolgozom, hogy nekem bármiféle 
személyes előnyöm származzon a kö-
zös munkából. 

Az együttműködés része például 
az a nagyszerű siker, hogy Ecser ép-
pen a napokban kapta meg azt a 112 
millió forintot, amelyet elsősorban a 
falu útjainak fejlesztésére fordíthat. 
A nagyközség bekerült azon szeren-
csés 38 település közé, amelyek az 
elmúlt években jól gazdálkodtak, 
adósságot nem halmoztak föl, ezért 
az államnak nem is kellett átvállalnia 
helyettük – így Ecser helyett se – a 
pénz visszafi zetését. A jól gazdálkodó 
településeket az állam azért részesíti 
fejlesztési támogatásban, hogy ne ke-
rüljenek kedvezőtlenebb elbírálás alá 
azoknál, ahol adósság keletkezett, 
s azt az állam átvállalta helyettük. 
Szintén jó hír, hogy várható: jövőre 
további hasonló összegű támogatás-
sal számolhat a település. Bátran kije-
lenthető, Ecser ilyen mértékű állami 

támogatásban még soha nem részesült.  
Ezek olyan sikerek, amelyeket közösen értünk el 

az ecseri faluvezetéssel és a helyi emberekkel, akik 
– a tények alapján mondhatom – megértették: az ösz-
szefogásunk valóban szép eredményeket hozhat.        

Milyen tényekre gondolok? 
Természetesen a választási eredményekre. Mint 

utaltam rá, Ecser három körzetéből kivétel nélkül 
mindegyik választópolgárainak többsége engem tisz-
telt meg bizalmával. Legnagyobb arányban, 139 sza-
vazattal a 3-as körzetben, a Bajcsy Zsilinszky út 3. 
szám alatti, a Rábai Miklós Művelődési Házban lévő 
szavazóhelyen kerültem az élre. A legkisebb különb-
ségű győzelem, 63 szavazattal az 1-es körzetben, az 
Andrássy utca 11-13. szám alatt lévő II. sz. Óvoda 
szavazókerületében született. Listán ugyancsak ez 
utóbbi körzetben kapta a legkevesebbet a Fidesz-
KDNP, míg a legtöbbet a 2-es számú szavazókörben, 
amely a Laky Ilonka Általános Iskolában volt. Min-
denütt több szavazatot kaptunk annál, mint politikai 
vetélytársaink. Az pedig külön örvendetes, hogy az 
Ecseren megszerzett győzelem rendkívül nagy legiti-
mitással bír, hiszen lényegében minden szavazókör-
ben átlagosan 69 százalékos, vagy annál magasabb 
volt a részvétel. Az egyes körzetben maradt el 0,05 
százalékkal csak a 69-es határértéktől. Az ecseriek 
aktivitása tehát lényegesen magasabb volt az orszá-
gos 61,24 százalékos részvételi értéknél.   

Mindez a teljes Pest Megye 7. számú választóke-
rületére nézve azt jelenti, hogy a 92 szavazókörből 
91 esetében én végeztem az első helyen, s ugyanez 

az arány jellemzi a Fidesz-KDNP-re adott szavaza-
tok megoszlását is. 

A bölcs szerint „Aki embertársai szeretetéért vezet 
háborút, le fogja győzni az ellenségeit.” Háborúról, 
ellenségekről szerencsére nincs szó, de választási 
küzdelemről, politikai ellenfelekről annál inkább. A 
hangsúly természetesen az embertársak szeretetén 
van, amely leginkább az értük végzett képvisele-
ti szolgálatban ölt testet. Számomra ez a választási 
eredmény azt jelenti: szavazóink többsége tudja, s 
bízik benne, hogy jómagam és a mögöttem lévő párt-
szövetség a jövőben is a választók érdekeinek minél 
érezhetőbb szolgálatára koncentrál. Arra, hogy biz-
tost támaszt keresve kölcsönösen egymásnak vethes-
sük a hátunkat. Tudjuk, egyikünknek sem kell félni 
attól, hogy a másik nem állja a szavát, és a kritikus 
pillanatban elhúzza a hátát, a támaszt.

Idén május 29-re esik Áldozócsütörtök, Krisztus 
mennybemenetelének napja. Négy nappal lesz az-
után, hogy megválasztottuk az Európai Parlament új 
képviselőit. Egy ilyen kis országnak, mint hazánk, 
nagyon fontos, hogy hatékony képviselői legyenek 
az Európai Parlamentben. Hogy a magyarság számá-
ra rendkívül fontos nemzetközi közösségben keresz-
tényi alapokon, megalkuvás nélkül érvényesíteni le-
hessen a magyar emberek érdekeit. Segíts magadon, 
az Isten is megsegít! – tartja a mondás. Az Európai 
Parlamentben önmagunk megsegítése a kormány-
zópárt erőinek támogatását jelenti. Hogy eljöhessen 
egyszer, s talán nem oly sokára a nemzet, a magyar-
ság látványos virágzása, ha úgy tetszik „mennybe-
menetele” is.                                                  dr. Szűcs Lajos

országgyűlési képviselő,
a Pest Megyei Önkormányzat elnöke 

Keresztényi alapokon
Köszönet

Dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő – ecseri vezetők: Barta Zoltán jegyző és Gál Dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő – ecseri vezetők: Barta Zoltán jegyző és Gál 
Zsolt polgármester jelenlétében – április 24-én átveszi a Megbízólevelet Osztertágné Zsolt polgármester jelenlétében – április 24-én átveszi a Megbízólevelet Osztertágné 
Dr. Dobrovitz Magdolnától, a Pest megyei 7. számú Országgyűlési Egyéni Választó-Dr. Dobrovitz Magdolnától, a Pest megyei 7. számú Országgyűlési Egyéni Választó-
kerület  Választási Bizottságának elnökétől a választókerület központjában, a vecsé-kerület  Választási Bizottságának elnökétől a választókerület központjában, a vecsé-
si Polgármesteri Hivatal Dísztermében  si Polgármesteri Hivatal Dísztermében  
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Dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő – ecseri vezetők: Barta Zoltán jegyző és Gál 
Zsolt polgármester jelenlétében – április 24-én átveszi a Megbízólevelet Osztertágné 
Dr. Dobrovitz Magdolnától, a Pest megyei 7. számú Országgyűlési Egyéni Választó-
kerület  Választási Bizottságának elnökétől a választókerület központjában, a vecsé-
si Polgármesteri Hivatal Dísztermében  

Ecser központjában, a templom melletti 
Hősök parkjában áll az az emlékmű, mely 
a II. világháború során életüket vesztett 
ecserieknek állít emléket. A szobor kele-
ti oldalán találhatjuk a hazáért hősi halált 
halt ecseri ka-
tonák neveit, 
míg a nyugati 
oldalon közsé-
günk polgári 
áldozatainak 
névsora olvas-
ható.

Az ecseriek 
számára a há-
ború borzal-
mai az 1944-es 
évben voltak 
a legsúlyosab-
bak, amikor a 
település határában állt a front. A gyászos 
események 70. évfordulójára az Ecse-
ri Szlovák Önkormányzat kiegészíttette 
a polgári áldozatok névsorát azokkal a 
nevekkel, melyek ezidáig nem szerepel-
tek az emlékművön.  A keleti oldalon a 
következő kiegészítéssel bővült a me-
mentó: “ECSER II. VILÁGHÁBORÚS 
POLGÁRI ÁLDOZATAI”, illetve felke-
rült a korábban kimaradt öt név is: Danyi 
Albertné, Fabók Marika, Harazin József, 
Méhész Pál, Turai János.

Az emlékmű keleti oldalán, a hősi ha-
lált halt katonák nevei fölé a “PRO PAT-
RIA 1939-1945” feliratot helyeztette el az 
Ecseri Szlovák Önkormányzat.

Kiegészült a 
II. világháborús 
emlékmű felirata

Kötetlen beszélgetés Trianonról és közös 
gyertyagyújtás. Időpont: 2014. 07. 07., 20 
óra.
Helyszín: Trianoni emlékmű (Milleneu-
mi emlékpark a posta mellett.) 
Mindenkit szeretettel várunk és emléke-
zünk meg együtt Magyarország megcson-
kitásáról!
Szervező: Wunderlich-Makai József

Meghívó

Április hónap első fele a Jótékonysá-
gi bál jegyében zajlott a Laky Ilonka 
Általános Iskolában. Minden osztály, 
csoport lázasan készült, gyakorolt a 
fellépésre. Mi, tanárok tudtuk, hogy az 
összes produkció tetszeni fog a szülők-
nek, hiszen saját gyermekét látja – tel-
jesen természetesen – az ember a leg-
szebbnek, legügyesebbnek. A gyerekek 
azonban bizonyítani akartak, fárad-
hatatlanul csiszolták, tökéletesítették 
előadásaikat. Pénteken, április 11-én 
főpróbát tartottunk, majd szombaton 
15:00-kor indult a „premier”. Sok-sok 
táncos, zenés műsort láthatott itt a pub-
likum, de volt kabaré, ének, próza, an-
gol nyelvű előadás, szertorna bemutató, 
és ördögien ügyes hulahopp karikások 
is elkápráztattak bennünket. Ilyenkor 
mindig meghatottan és büszkén állok 
a színpad mellett, és megfogalmazódik 
bennem, hogy mennyire tehetségesek, 
lelkesek a mi tanítványaink. Milyen jó, 
hogy azoknak a gyerekeknek is vissza-
adta ez a két perc siker az önbecsülé-
sét, akik a tanulásban egyébként nem 
kitűnők. Ilyen alkalmakkor bebizo-
nyosodik, hogy mindenki tehetséges 
valamiben. A pedagógusok és a szülők 
felelőssége pedig az, hogy megtalálja, 
felkutassa ezt a rejtett tehetséget, hogy 
a gyerekek ebben kiteljesedve boldog 
felnőttekké válhassanak. Szeretném 
kifejezni köszönetemet minden kollé-
gámnak a felkészítésért, a szülőknek a 
segítségért és a felajánlásokért, a pol-
gárőrségnek pedig a rend biztosításá-
ért.

Április 1-jén végre beindult a sajá-
tos nevelési igényű tanulóink ellátása, 
fejlesztése. A Gyömrői EGYMI szak-
embere, gyógypedagógusa foglalkozik 

13 diákkal kiscsoportos formában heti 
11,5 órában. Szeptember óta vártunk 
erre, ez most nagy segítség ezeknek a 
gyerekeknek is, a szüleiknek és az őket 
tanító pedagógusoknak is. A beillesz-
kedési, tanulási és magatartási nehéz-
séggel küzdő tanulóink ellátása sajnos 
még most is várat magára, az Üllői Pe-
dagógiai Szakszolgálat szakemberhiány 
miatt csak a felülvizsgálatokat tudja 
elvégezni. Reméljük, hogy a következő 
tanévben már ez is elindul!

A leendő első osztályosok beiratko-
zása egységesen, mindenhol az ország-
ban április 28-án kezdődött, és három 
napon át zajlott. A Laky Ilonka Általá-
nos Iskolában a 2014-2015-ös tanévben 
valószínűleg 55 kisgyermek kezdi majd 
meg tanulmányait, az ő létszámuk jóval 
több az eddig megszokottnál. Remél-
jük, hogy a három új tanterem szept-
ember 1-jén már készen várja diákja-
inkat!

Balog Zoltán miniszter úr 2014. már-
cius 17-én kiírta és közzétette az in-
tézmény igazgatói pályázatát. A mun-
kaközösségek, a tantestület, a szülői 
szervezet, a diákönkormányzat és az 
alkalmazotti testület május hónapban 
fogja véleményezni a beérkezett pályá-
zatok vezetői programját. A megszüle-
tett véleményeket 2014. május 26-áig 
kell továbbítanunk a KLIK Vecsési Tan-
kerületének.

Kiss Katalin

Zajgátló övezet a repülőtérhez
A Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi 
Hivatala (1675 Budapest, Pf.: 41.) (a to-
vábbiakban: Hatóság) a Budapest Liszt 
Ferenc Nemzetközi Repülőtér zajgátló 
védőövezet kijelölésével kapcsolatosan 
folyamatban lévő eljárásban a következő 
értesítést küldte.
Az eljárás része, hogy a Hatóság az érin-
tett önkormányzatok lakossága részé-
re közmeghallgatást tart. A repülőterek 
környezetében létesítendő zajgátló védő-
övezetek kijelölésének, hasznosításának 
és megszüntetésének szabályairól szóló 
176/1997. (X. 11.) Korm. rendelet (a to-
vábbiakban: Rendelet) 20. § (4) és (5) be-
kezdése értelmében a zajgátló védőövezet 

terveit a közmeghallgatás előtt legalább 
30 napon át nyilvánosan megtekintésre 
közzé kell tenni. A nyilvános megtekintés 
helyét és idejét az érintett önkormány-
zatok helyi lapjaiban vagy egy országos 
napilapban közzé kell tenni, és megadott 
időpontokban biztosítani kell az érdek-
lődők számára az esetleges felmerülő 
kérdések szakszerű megválaszolásának 
lehetőségét.

A zajgátló védőövezet tervei, mellék-
letei az Ecseri Polgármesteri Hivatalban 
(Ecser, Széchenyi u. 1.) ügyfélfogadási 
időben megtekinthetőek.

A közmeghallgatás pontos időpontja és 
helyszíne később kerül meghatározásra.

Ismét nagy siker volt 
a Jótékonysági bál
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Idén Rákoskeresztúr, Csömör, Kistarcsa 
mellett már Nagytarcsáról is érkeztek 
Ecserre a szlovákgyökerű honfi társaink, 
hogy részt vegyenek a néhány éve felele-
venített nagypénteki régi hagyomány ápo-
lásában, a Szerelem-patakbeli mosdásban. 
Aszódi Csaba András, a Szlovák Önkor-
mányzat elnöke a szertartás előtt felidéz-
te az idős falubeliek elmondásait, akik a 
háború előtti időket idézve emlékeztek 
e hagyományra. Akkoriban az ecseriek 
nagypéntek hajnalán jöttek ki a patakhoz 
megmosakodni. Tudták, hogy ezen a na-
pon a pataknak varázsereje van: fi atalok, 
szépek, termékenyek, egészségesek ma-
radnak a következő esztendőben a hajnali 
víz érintésétől. Napjainkban átalakult a 
hétköznapok időbeosztása. Nem hajnal-
ban, hanem néhány év óta nagypéntek 
délutánonként gyűlnek össze azok, akik 
ápolják ezt a kedves hagyományt. Sokan 
innen mennek a tizennyolc órai misére.

Ott volt a hagyományápolók között dr. 
Király Katalin etnográfus, táncos, néprajz-
gyűjtő is, aki a kezdeti lépésektől segíti a 
Zöld Koszorú Hagyományőrző Kör mun-
káját. A pilisszentkereszti gyökerekkel 
rendelkező szakember Szegeden él, de a 
jeles alkalmakkor mindig itt van Ecseren.

– Az entnográfus számára mit jelent 
ez a fajta hagyományőrzés, aminek most 
részesei a patakban mosdók? – kérdeztük 

elöljáróban Király Kata-
lint.

– Nagyon örülök, hogy 
a Zöld Koszorú Hagyo-
mányőrző Kör feleleve-
nítette ezt a szokást. En-
nek a közösségnek fontos 
az, hogy visszanyúljon a 
hallomásból ismert szo-
kásokhoz, illetve amit 
talán sokan pici gyerek-
ként meg is éltek a tele-
pülésen. Ha közösség áll 
a szokás mögött, akkor 
az a szokás meg fog ma-
radni. Még akkor is, ha 
csak egy-egy népszerűbb 
részletét emelik ki, mint 
a lányok hajdani mosdá-
sát a patakban. Majd eh-
hez hozzákapcsolható a 
legszigorúbban tartandó 
nagypénteki böjt, amikor 
mi, katolikusok nem ét-
kezünk, legfeljebb vizet 
iszunk vagy a betegek főtt 
krumplit fogyasztanak. 
Az ecseriek ezt a hagyo-
mányt úgy oldották meg, 
hogy a résztvevőket a 
mosdás után átinvitálják 
a Tájházba, és kaláccsal, 

Nagypénteki mosdás a varázserejű Szerelem-patakban
Hagyomány

Aszódi Csaba András felidézi a hagyományt az egybegyűlteknek. Mögötte csobog a Szerelem-patak.Aszódi Csaba András felidézi a hagyományt az egybegyűlteknek. Mögötte csobog a Szerelem-patak.

Dr. Király Katalin mosdás közbenDr. Király Katalin mosdás közben
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teával kínálják őket. A kalács azért fon-
tos, mert – túl azon, hogy a bőség jelké-
pe – az Ecseri Lakodalmasnak is jelentős 
szimbóluma.

– Hogy ápolják a hagyományt Ecseren?
– Itt nagyon szépen ápolják. Különö-

sen értékes, hogy fi atalok kezdték el ezt 
a munkát, ők akarják. Olyan elemek ápo-
lását erősítik fel, amelyekről azt gondol-
ják, hogy sokak számára vonzó lesz. Az 
Ecseri Lakodalmas máig világhírű. A ha-
gyományőrzők hatására például a falube-
liek – az általunk összegyűjtött népviseleti 
emlékek alapján – saját maguk megvarr-
ták, jeles napokon fölveszik a régi stílusú 
ruhákat. Elkészült az Ecseri Képes Gyűj-
temény, szakácskönyvet jelentettek meg. 
A korabeli képeken felfedezték a kis ká-
polnát, a búdkát, amiből hajdan négy volt 
Ecseren. Jelenleg a Széchenyi utca-Zrínyi 
utca sarkán áll az az egy, amelyet a helyiek 
rekonstruáltak, s nap mint nap karbantart-
ják, köszönhetően a Csalami-családnak. 
Említhetem Panenka Mária szobrát is, 
amely hajdan kint állt a határban. Ecser 
annyira kiépült, hogy ma már majdnem a 
falu közepén áll ez az emlékhely, Néme-
th Istvánné jóvoltából szintén gyönyörűen 
karbantartva. A hagyományápoláshoz tar-
tozik a temetőben az ősök emlékére kiala-
kított nyughely is a szép fejfával. Megható 
az a fi gyelmesség, hogy 
akinek már nincs életben 
hozzátartozója, annak a 
sírjáról is gondoskodnak. 
Halottak napja előtt ki-
mennek közösen, és rend-
be teszik a sírokat, együtt 
imádkoznak mellettük. A 
felsoroltak mind részei a 
helyi hagyományőrzési 
kultúrának, s ez a fontos.

– Mennyire jellemző 
az országban az ilyen élő 
hagyományőrzés?

– Hála Istennek, a 
szlovákok által lakott, 
szlovák gyökerekkel ren-
delkező 110 településből 
– én most ezekről beszé-
lek elsősorban – hatvan-
ban van néprajzgyűjte-
mény, tájház. Van, ahol 
egy-egy család kezdte 
gyűjteni a régi emléke-
ket, másutt az egész falu 
állt össze erre a nemes 
célra. Ecseren is élő gyűj-
temény lett a Tájház népi 
kincseiből. Karácsony 

előtt van a kilenced, 
azaz a jámborsági 
gyakorlat, a szoká-
sosnál intenzívebb 
imádságban töltött 
kilencnapos időköz, 
a Szent-család szál-
láskeresése, ahogy 
járnak az asszonyok 
ilyenkor a Tájházba, 
és ott a tisztaszobá-
ban imádkoznak, 
mint régen, ez is maga az élő hagyomány-
ápolás. Kemencét építettek az udvarra, 
hogy rendezvények idején ott tudják ha-
gyományos módon elkészíteni az elma-
radhatatlan kalácsot, a hagyományos éte-
leket. Ha nem lenne mögöttük közösség, 
akkor ezek csak egyszerű szimbólumok, 
tárgyak lennének. Elmehet mellettük egy 
turista, szépnek ítéli, de különösebb nyo-
mot nem hagy benne. Sokkal nagyobb 
azonban a hagyományőrzés súlya, ha egy 
ilyen közösség van mögötte, mint a Zöld 
Koszorú Hagyományőrző Kör.

– Tehát fontos idegenforgalmi szempon-
tokból, de még fontosabb a helyi közösség-
építési okokból a hagyományőrzés?

– A faluban élők számára az is fontos, 
hogy megmutassák magukat a külvilág-
nak. Nem mindegy, mit látnak belőlük a 

látogatók. Sokan hallottak az Ecseri La-
kodalmasról, lehetnek más híreik – eset-
leg pontatlan híreik – erről a településről. 
Ezért a legjobb, ha itt szembesülnek a va-
lósággal.

– Ön tavaly is itt volt a mosdáson?
– Igen. Havazott, kegyetlenül hideg 

volt, téli kabátot vettünk fel, de eljöttünk, 
élveztük.

– S most hogy érezte magát mosdás köz-
ben?

– Számomra ez mindig öröm, mert 
olyan alkalom, amikor a közösséggel 
együtt lehetek. Ilyenkor szabadabb, kö-
tetlenebb az együttlét, de a fekete ruha 
viselete csalhatatlanul utal a nagypénteki 
drámára, Krisztus keresztre feszítésére. 
Nagypéntek a legszigorúbb böjti nap, ami-
kor a ruházat is kifejezi a gyász időszakát.

Hagyomány

Kalácsosztás a Tájház udvaránKalácsosztás a Tájház udvarán

Rákoskeresztúri hagyományőrzőkRákoskeresztúri hagyományőrzők
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Rubik Ernő kockája a legnagyobb magyar 
találmányok sorába tartozik – jelentette ki 
Áder János köztársasági elnök a New York-i 
magyar főkonzulátuson április 25-én tartott 
sajtótájékoztatóján, amelyet a Jersey Cityben 
található Liberty Science Center (LSC) Bey-
ond Rubik’s Cube (A Kocka és ami mögötte 
van) című nagyszabású interaktív kiállítás 
ünnepélyes megnyitója előtt tartott.

A köztársasági elnök talán nem is tudja, 
hogy az április 27-én 40. születésnapját ün-
neplő kockák első darabjai éppen Ecseren 
készültek a Politechnika Ipari Szövetkezet-
ben. A kocka előtti tisztelet jeléül április 27., 
tehát a Rubik kocka születésnapja lett a ma-
gyar kreativitás napja.

A falu Nyugdíjas Klubjának anyák napi 
rendezvényén, április 26-án három olyan 
hölgy mesélt régi élményeiről, akik közvetle-
nül részt vettek a gyártásban. Tatai Lászlóné 
meós volt, Szilágyi Ferencné a szerelde disz-
pécsereként dolgozott, Papp Lászlóné pedig 
fröccsöntő gépen állította elő a kockákat, sőt, 
túlórában még tapétázta is őket, azaz fölvitte 
a színeket az egyes oldalakra. A hölgyekkel 
együtt emlékezett Wéber Ibolya is, akinek 

édesapja, a ma 
már 85 éves, 
de szerencsére 
jó egészségnek 
örvendő Wéber 
József alakí-
totta ki hozzá a 
gyártási techno-
lógiát. Mindany-
nyian nagyon 
büszkék egyko-
ri termékükre, 
amely évtize-
deken át adott 
m e g é l h e t é s t 
sok falubelinek, 
meg a környék-
ről – Sülysáp-
ról, Gyömrőről 
– Ecserre ingázó 
munkavállalók-
nak.

– Az igazság 
az, hogy nem is 
gondoltuk, hogy ebből valaha ekkora világ-
szenzáció lesz, csak annak örültünk, hogy 

gyárthatjuk, hogy van 
munkánk – emlékszik 
vissza Tatai Lászlóné.

– Büszkék vagyunk 
rá, hogy Ecserről in-
dult világhódító útjá-
ra a Rubik kocka, bár 
igazság szerint én so-
sem tudtam kirakni, 
csak a lányom, meg 
az unokám – mondja 
Papp Lászlóné.

Ezzel valameny-
nyi beszélgetőtársam 
hasonlóképpen volt, 

ami egyáltalán nem megy ritkaság számba. A 
minap a HírTv Lapzárta című műsorában ke-
rült szóba a találmány, s mindhárom újságíró 
beismerte, hogy ők sem tudták kirakni soha. 
New Yorkban kilenc hónapon át lesz látható 
a nagyszabású interaktív kiállítás, 2015-től 
pedig világkörüli útra indul, és a tervek sze-
rint hét év alatt – Budapest érintésével – járja 
majd körbe a Földet.

Az amerikai Rubik kiállítás egyik legfeltű-
nőbb darabja egy 18 karátos aranyból készült, 
gyémánttal ékesített Rubik-kocka. Két és fél 
millió dollárt, azaz 550 millió forintot ér. A kü-
lönleges darab egy texasi ékszerészé, aki azt 
mondta: legjobb helye Magyarországon, a Ru-
bik Múzeumban lenne. A tervek szerint 2017-
re épülhet fel a Rubik Múzeum Budapesten.

Az ecseriek okkal büszkék a Rubik kockára

Wéber Ibolya (csíkos felsőben) édesapja, a ma már 85 éves, de jó egész-
ségnek örvendő Wéber József alakította ki a kocka gyártási technológi-
áját. Mellette áll Tatai Lászlóné, aki meós volt az üzemben, mögöttük 
Szilágyi Ferencné a szerelde diszpécsereként dolgozott. Papp Lászlóné 
(piros felsőben) pedig fröccsöntő gépen állította elő a kockákat.

Születésnap

Bármilyen pizzát elkészítünk. Teljes étlapunk, illetve különleges 
kedvezmények a Facebook oldalunkon minket lájkolók számára. 

www.facebook.com/PapaJoePizza
Papa Joe Pizza - 70-7727238
2233 Ecser, Grassalkovich tér 5.

H, K, Sze: 11.00-22.00
Cs, P, Szo: 11.00-23.00

V: 11.00-22.00

Pipere Szépségszalon
Műköröm – Manikűr – Műszempillaépítés – Hohol Ivett

Bejelentkezés: 0670/3256365

Fodrászat – Jászberényi Ádám

Bejelentkezés: 0630/5936998
Férfi, női és gyermek hajvágás 

Kozmetika és Masszázs – Kohári Renáta

Bejelentkezés : 0620/4343105

Álló Szolárium – Coffee Love Csövekkel!
Májusban műkörömépítésnél és töltésnél 1000 Ft visszajár!

Ecser, Rákóczi u. 67. https://www.facebook.com/hohol.ivett/pipereszepsegszalon 
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(BV, tu citológia, n gyógyászati 
ultrahang, HPV sz rés, eml vizsgálat)

 Komplex terhesgondozás 
 (vérvétel, terhesvizsgálat,  2D/4D ultra-
hangvizsgálat, 35. hétt l CTG vizsgálat) 

Dr. Sziklai Péter (hétf  délután)

Dr. Szentágotai Ferenc (kedd délután)

Dr. Molnár Csaba (szerda délután)

Dr. Pet  Zsolt (szerda délel tt, csütörtök délután)

Szabó Antalné Matildnál  
+361/2572228, 

+3630/4004002, 
+3670/6747570 

Bejelentkezni: 
délel tt 8-11 óra között lehet

Szülész-n gyógyász szakorvosaink 
várják régi és új pácienseinket 

a Budapest XVII. 
Árpád fejedelem utca 14. szám 

alatti magánrendel nkben

Szakorvosaink:
A l é M tild ál
Bejelentkezés:

(BV i ló i ó á i
Teljeskör  n gyógyászati ellátás

Hirdetés_Tizenhetedik_Cserfa_2014_május_05_09.indd   1 2014.04.27.   19:29:05

Ecser Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Ecser kulturált települési 
környezetének fejlesztése céljából pályázatot hirdet. A pályázat célja a zöldfelületek 
fejlesztése, gondozása, fák telepítése, a rendezett udvarok megteremtése, az ebben 
élenjáró családok és cégek elismerése. A pályázat végső célja a lakosok motiválása 
lakókörnyezetük ápoltabbá tétele érdekében.

A pályázaton indulhat minden magánszemély és vállalkozás.
A pályázóknak 2014. május 31-ig kell részvételüket jelezni a Polgármesteri Hiva-

talban.
A jelentkezők ingatlanját legalább 3 tagú szakmai munkacsoport minősíti. A szakmai 

munkacsoport tagjai:
- az ingatlan fekvése szerint illetékes önkormányzati képviselő,
- a polgármester által felkért szakemberek
Az elismerés formája az Önkormányzat arculatának megfelelő, az épület külső falára 

szerelhető tábla.
A tábla adományozásáról a munkacsoport véleménye alapján a polgármester dönt.
Az elbírálás határideje: 2014. július 30.

Ecser Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Pályázati felhívás

Szép kert, tiszta környezet
Ecser Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete „Ecserért” kitüntetés, 
valamint „Ecserért” Díszoklevél alapítá-
sával fejezi ki elismerését azon szemé-
lyeknek vagy közösségeknek, akik a tele-
pülésen vagy annak érdekében kimagasló 
társadalmi, gazdasági, közszolgálati, kö-
zösségi, kulturális, illetve a nagyközség 
érdekében egyéb tevékenységet folytattak. 
Az elismerő címek magyar és külföldi sze-
mély és szervezet részére, illetve „posztu-
musz” egyaránt adományozhatók.  

Az „Ecserért” kitüntetésből évente leg-
feljebb négy, az „Ecserért” Díszoklevél-
ből évente legfeljebb nyolc adományoz-
ható.

Az Ecserért kitüntetés adományozására 
bármely ecseri lakos javaslatot tehet. A 
javaslatot az adott év május 31. napjáig 
kell eljuttatni a Polgármesteri Hivatalba. 
A javaslatokat a képviselő-testület júniusi 
ülésén bírálja el, és határozatban dönt a 
kitüntetés odaítéléséről. 

A Díszoklevél adományozására szintén 
bármely ecseri lakos javaslatot tehet. A 
javaslatot az adott év május 31. napjáig 
kell eljuttatni a Polgármesteri Hivatalba. 
A javaslatokról a polgármester dönt.

Javaslat kitüntetésekre

Esély

Szépen szerepel az Ecser SE az MLSZ Pest megyei bajnoksága III. osztály, középcsoportjá-
ban. A jelenleg második helyen álló együttes eddigi tavaszi eredményei: Zsámboki SE- Ecser 
SE 3 - 1, Ecser SE - Galgamácsa ÉESK 5 - 0, Váchartyán KSE - Ecser SE 0 – 3, Ecser SE - 
Püspökszilágy SE 5 – 0, Ecser SE - Galgagyörk-Püspökhatvan SE II. 8 – 0, Ecser SE- Gödöllői 
SK II. 8 – 1, Szada-Veresegyház VSK II. - Ecser SE 2 – 3, Ecser SE - Sződligeti SMTE 4 – 3.

Sikeres az Ecser SE
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Mosógép, hűtőgép javítása. Ecseren ingyenes kiszállás. Minden 
típusú háztartási gép javítása. (porszívó, mikro, mosogatógép, ká-
véfőző, villanybojler tisztítás, javítás.) Fodor Károly: 06-20-935-
1207, 06-20-402-5558

ISKOLÁNK JÁRMŰVEZETŐI TANFOLYAMOT 
INDÍT M, A, B, C kategóriában

2014. május 28-án, szerdán, 18 órakor, 

ECSER,  MŰVELŐDÉSI HÁZ
Gyakorlati oktatás Budapesten is – Árgarancia

Részletfizetés – Ingyenes gyakorló CD
Bővebb információ: Kiss Zoltán 06/70/206-9202

Gyarmati Tanoda KFT.   
www.gyarmati-tanoda.hu

JOGOSÍTVÁNY

RÁBAI MIKLÓS MŰVELŐDÉSI ÉS 
KÖZÖSSÉGI HÁZ
2233. Ecser, Bajcsy-Zsilinszky u. 3. 

ÚJDONSÁGOK
WESTERN, COUNTRY, LINEDANCE
Minden második pénteken 18 – 20 óráig 
line dance táncházat tart a Varázs Lovas 
S E 
a művelődési házban! 
Mindenkit szeretettel látunk, aki táncolni 
szeretne. 
A pontos időpontokról érdeklődjön a 
művelődési házban!
Takácsné T. Krisztina    06/30 9843-034

PROGRAMOK

2014. május 16 – 17. 
MAJÁLIS
PÉNTEK
19-20 B52 zenekar
20-21.30 ISMERŐS ARCOK 
21.30-22 Tengs-lengs
22- Meteor zenekar
Vaklárma corporation

SZOMBAT
9 órától 

Bográcsos, tájjellegű ételek főzőverse-
nye – Az elkészült ételeket a Szabadtűzi 
Lovagrend 3 tagú zsűrije bírálja el

Kispályás labdarúgó torna

10-11 Ecseri gyermekcsoportok fellépései
Fellépők: 
1. sz. Óvoda csoportja népi játékokat 
mutat be – felkészítő: Iván Anikó
2. sz. Óvoda Napraforgó és Pillangó cso-

portjai –  felkészítők: Durainé Környei 
Emese, Godó Ágnes, Palotainé Kovács 
Bernadett, Sosovicza Jánosné
E-dance Hip-Hop Tánciskola csoportjai 
– felkészítő: Szilágyi Edina okleveles 
modern- és kortárs táncpedagógus
Nazirah Hastánccsoport – felkészítő: 
Kozma Barbara orientális táncoktató
Szitakötők Táncstúdió és Táncegyüttes 
művészi torna csoportja– felkészítő: Ho-
lecz Anna Beáta modern táncpedagógus 
- koreográfus
10-16 Kézműves foglalkozások; 
polgárőr és rendőr bemutatók;  bemutat-
kozik a Madárkórház
11.30-12.30 Színes világ – az Apacuka 
zenekar interaktív, zenés, táncos kon-
certje, ahol a különféle zenei irányzatok 
kicsiket és nagyokat egyaránt jól szóra-
koztatnak
16-17.30  Ecseri csoportok bemutatói:
Fellépők: Ecser Községi Nyugdíjas Klub 
– Klubvezető: Sosovicza Jánosné
E-dance Hip-Hop Tánciskola csoportjai 
– felkészítő: Szilágyi Edina okleveles 
modern- és kortárs 
táncpedagógus
Laky Ilonka Álta-
lános Iskola felsős 
néptánc csoportja 
– felkészítő: Blazsek 
Beáta és Leskó Gábor
Nazirah Hastánccso-
portok – felkészítő: 
Kozma Barbara ori-
entális táncoktató
Zöldkoszorú Nép-
táncegyüttes – vezető: 
Lukics Gábor
17.30-18 Foci és 
főzőverseny ered-

ményhirdetés
18-19 Stone (Kovács László – X Faktor 
2012)

19.30-21 Riz Levente és Bará-
tai zenekar Abaházi Csabával

21-04 Utcabál - Banya Zoltánnal
Szombaton egész nap:
kirakodóvásár, kisvonat, kis vidámpark, 
büfé
2014. május 30-án, pénteken 17.30 órától 
Harmónia Zeneiskola évzáró növendék-
hangversenye
Sok szeretettel várunk minden kedves ér-
deklődőt a Harmónia Zeneiskola évzáró 
növendékhangversenyére. 
A belépés díjtalan!

2014. június 10-én, kedden 18 órakor
Író – olvasó találkozó P. Szabó Józseffel
Az Ünnepi Könyvhét alkalmából vendé-
günk P. Szabó József, a neves újságíró, 
szerkesztő, aki új könyveit mutatja be az 
érdeklődők számára. A belépés díjtalan!

Május 16-17.

Majális: Ismerős arcok és RLB koncert 
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Mentők-Központi 

Orvosi Ügyelet                          104

                                   06-29-526-140

EKO Kft. falukarbantartás 

ügyelet                06-30-606-1750

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

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

Email:        ekoecser@gmail.com

             eko.kft.3@facebook.com

Posta                                     335-179

Patika                                   702-388

Maglódi Rendőrőrs      325-107

Eurovill                  06/40-980-030

(Közvilágítási hibabejelentés)  

Ecseri körzeti megbízott

Telefon                06/30-690-8260

e-mail: ecserkmb@gmail.com

A rendőrjárőr teklefonszáma:

                               06-20-950-75-34

Ecseri Polgárőr Egyesület 

                               06-30/621-38-52

 email: 

polgarorseg.ecser@gmail.com

Közérdekű

hívószámok

A Cserfa következő, 2014. 06. száma 
június 6-án jelenik meg. Nyomdába 
adás: június 03.  Lapzárta: május 
26.

Milyen kapcsolat áll fenn az Eucharisztia 
ünneplése és az életünk között. Hogyan él-
jük meg a vasárnapi szentmisét? Mint egy 
ünnepi pillanatot? Egy megszokott hagyo-
mányt? Alkalom arra, hogy találkozzunk 
másokkal, vagy csak azért megyünk el, 
hogy úgy érezzük, minden rendben van, 
vagy valamivel többet jelent számunkra a 
szentmise? 

Konkrét jelei vannak, hogy megértsük 
miről is van szó? 

1. Hogyan tekintünk a többiekre? Az 
Eucharisztiában Krisztus mindig megújít-
ja önátadását, ugyanúgy, ahogyan azt a 
kereszten tette. Egész élete önátadás. Jézus 
szeretett a tanítványival és az emberekkel 
együtt lenni. Osztozott vágyaikban, prob-
lémáikban, mindabban, ami lelküket, éle-
tüket áthatotta, eltöltötte. 

A szentmisén sokféle emberrel találko-
zunk: fi atalokkal, idősekkel, gyerekekkel, 
szegényekkel és jómódúakkal, helybeli-
ekkel és idegenekkel, családtagokkal és 
egyedülállókkal. Valóban testvéreimnek 
érzem őket. Mert az Eucharisztia áldoza-
tában Krisztus testvéreinek érzi őket. Arra 
késztet, hogy elinduljak a szegények, a 
betegek, a kirekesztettek felé? Segít, hogy 
felismerjem bennük Jézus arcát? 

Azért megyünk szentmisére, mert sze-
retjük Jézust és osztozni akarunk szenve-
désében és feltámadásában? Úgy szeret-
jük-e egymást, ahogyan Jézus akarja.  

Én, aki szentmisére járok, hogyan élem 
meg mindezt? Törekszem arra, hogy kö-
zeledjek a bajba jutottakhoz? Imádkozom 
értük? Vagy még itt a templomban is, vagy 
a szentmise után pletykáljak? Segítsen 
bennünket Jézus, hogy másokon segíthes-
sünk.  

2. Nagyon fontos, hogy érezzük: bű-

neink, de nemcsak a mieink, bocsánatot 
nyertek. Legyünk készen arra, hogy Krisz-
tushoz hasonlóan mink is megbocsássunk 
mindenkinek. 

3. Néha felteszik a kérdést: miért kellene 
templomba menni, hiszen aki rendszere-
sen részt vesz a szentmisén, ugyan olyan 
bűnös, mint a többi ember? Valójában, aki 
ünnepli az Eucharisztiát, nem azért teszi, 
mert jobbnak tartja önmagát, mint máso-
kat, vagy jobbnak akar tűnni másoknál.

Azért teszi, mert egyre jobban érzi an-
nak szükségét, hogy befogadja és meg-
újítsa őt a Jézus Krisztusban megtestesült 
irgalmasság. 

Ha valaki nem érzi szükségét Isten irgal-
masságának, nem érzi magát bűnösnek, 
jobb, ha nem megy szentmisére. Mert mi 
azért járunk szentmisére, mert bűnösnek 
érezzük magunkat, akik Isten irgalmára 
rászorulnak. Részesülni akarunk Jézus 
bocsánatában, részesedni akarunk meg-
váltásában. Ennek elismerésével kezdődik 
a szentmise. 

Az Egyház küldetése és önazonossága 
az Eucharisztiából fakad. Az Oltáriszent-
ség révén Krisztus be akar lépni életünk-
be. Nem emlékezés csupán, nem csak ere-
je, hanem Ő maga jelenik meg a kenyér és 
bor színe alatt. Nem megismétlődik, ha-
nem megjelenik az Utolsó vacsora. Akár 
csak ott, Nagycsütörtök estelén Jeruzsá-
lemben. Ő a mi reményünk és táplálé-
kunk a földi vándorlásunk útján. Ha majd 
a földi sátor leomlik, akkor ott fogunk az 
örökkévalóságban találkozni. 

Most május hónapban erre kérjük Szűz 
Mária közbenjárását, hogy közelebb ke-
rüljünk eme csodálatos Titokhoz. 

Barotai Endre
plébános

Az Eucharisztia

Lélekgondozó

Hamarosan elkészül a Plébánia felújítása. Az egyház az Emberi Erőforrás Minisz-Hamarosan elkészül a Plébánia felújítása. Az egyház az Emberi Erőforrás Minisz-
térium pályázatán 3,5 millió forintot nyert a renováláshoz, a munkálatok össze-térium pályázatán 3,5 millió forintot nyert a renováláshoz, a munkálatok össze-
sen 4,5 millió forintba kerülnek. Kialakítják a közösségi termet, továbbá szigete-sen 4,5 millió forintba kerülnek. Kialakítják a közösségi termet, továbbá szigete-
lik, kívülről színezik is az épületet.lik, kívülről színezik is az épületet.

Megújuló Megújuló 
PlébániaPlébánia



Sosovicza Jánosné és Horváth András operettkettősöket énekelt a Nyugdíjas Klub anyák 
napi és nőnapi rendezvényén. A résztvevők vastapssal jutalmazták produkciójukat.napi és nőnapi rendezvényén. A résztvevők vastapssal jutalmazták produkciójukat.

Ecser delegációja járt május 2-án Cabaj Čaporon. Felvételünkön balról jobbra: Barta Zol-
tán Ecser jegyzője, Ing. Jozef Ligač Cabaj-Čápor polgármestere, Gál Zsolt Ecser polgár-

Önkormányzat elnöke.Önkormányzat elnöke.

SSSS
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Ecser Nagyközség Önkormányzata és a Monori Rendőrkapitányság Ecser településen történt vagyon elleni bűncselekmé-Ecser Nagyközség Önkormányzata és a Monori Rendőrkapitányság Ecser településen történt vagyon elleni bűncselekmé-
nyekkel kapcsolatban tartott lakossági fórumot április 9-én. Az eseményen részt vett Szmodics Róbert rendőr őrnagy, a nyekkel kapcsolatban tartott lakossági fórumot április 9-én. Az eseményen részt vett Szmodics Róbert rendőr őrnagy, a 
Monori Rendőrkapitányság vezetője, Körmöndi Bernadett rendőr főhadnagy, maglódi őrsparancsnok, Ulicza Balázs ecseri Monori Rendőrkapitányság vezetője, Körmöndi Bernadett rendőr főhadnagy, maglódi őrsparancsnok, Ulicza Balázs ecseri 
körzeti megbízott, illetve Gál Zsolt polgármester. A rendőrkapitány egyebek mellett megállapította, az elmúlt időszakban körzeti megbízott, illetve Gál Zsolt polgármester. A rendőrkapitány egyebek mellett megállapította, az elmúlt időszakban 
csökkent Ecseren a bűncselekmények  száma.     Felvételünkön: Körmöndi Bernadett őrsparancsnok tartja beszámolóját. Az csökkent Ecseren a bűncselekmények  száma.     Felvételünkön: Körmöndi Bernadett őrsparancsnok tartja beszámolóját. Az 

asztalnál balról jobbra: Ulicza Balázs, Szmodics Róbert és Gál Zsolt foglal helyetasztalnál balról jobbra: Ulicza Balázs, Szmodics Róbert és Gál Zsolt foglal helyet

A Nyugdíjas Klub anyák napi és nőnapi össze-A Nyugdíjas Klub anyák napi és nőnapi össze-
vont rendezvényén Gabai Sándorné is fellépett. vont rendezvényén Gabai Sándorné is fellépett. 
Még Boney M dalt is műsorára tűzött, nagy si-Még Boney M dalt is műsorára tűzött, nagy si-

kerrel.kerrel.


