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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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2014. december 1-jétől országszerte mó-
dosul a Kormányablakok ügyfélfogadási 
rendje. 

Valamennyi Pest megyei Kormányab-
lak esetében, így a Vecsési Kormányab-
lakban is az alábbi ügyfélfogadási rend 
lép életbe: Hétfő: 7.00 – 17.00, Kedd: 
8.00 – 18.00, Szerda: 8.00 – 20.00, Csü-

törtök: 8.00 – 18.00, Péntek: 8.00 – 16.00
2014. december 1-jétől a Pest Megyei 

Kormányhivatal Vecsési Járási Hivatal 
Okmányirodájának ügyfélfogadási rend-
je az alábbiak szerint módosul: Hétfő: 
12.00 – 16.00, Szerda: 8.00 – 18.00, Csü-
törtök: 8.00 – 12.00. Az ügyfélmentes 
napokon kérjük, forduljanak bizalommal 

a Kormányablakhoz (Market Central, 
2220 Vecsés, Fő út 246-248), ahol kultu-
rált környezetben, magas felkészültségű 
ügyfélszolgálati munkatársak segítsé-
gével intézhetik okmányirodai és egyéb 
hivatali ügyeiket.

Pest Megyei Kormányhivatal
Vecsési Járási Hivatala

December 1-jétől változik az ügyfélfogadási idő

Képviselő-testületi ülés – november 12.

A képviselő-testület elfogadta a Rákos-
mezeje Horgászegyesület 2014-ben vég-
zett tevékenységéről szóló beszámolót. 
Gál Zsolt polgármester elmondta, hogy 
az egyesület tagsága meglehetősen meg-
fogyatkozott. Összesen 59-en vannak, 
közülük 27-en rendelkeznek területi en-
gedéllyel. A nyugdíjasok és a gyerekek 
mellett a felnőtt, aktív tagok száma ösz-
szesen 6. A horgásztavat kevesen látogat-
ják. Ennek oka lehet az is, hogy a tóban 
kevés a víz. A csökkenés az M0 építését 
követően, 3-4 éve kezdődött meg. Küz-
delmes tehát az a munka, amit az egye-
sület végez a tó üzemeltetése érdekében.

A képviselők elfogadták a Rábai 
Miklós Művelődési és Közösségi Ház, 
Könyvtár idei tevékenységéről szóló 
beszámolót. Dévényi Gáborné igazgató 

beszámolója kitért az elvégzett munka 
minden részletére. A testület hozzájá-
rulását adta, hogy a Rábai Miklós Mű-
velődési Ház az érdekeltségnövelő pá-
lyázaton elnyert összeget felhasználja. 
Lehet belőle színpadi korlátot készíttetni 
a nagyterembe, lehet fényképezőgépet, 
kombinált gáztűzhelyet és folyóirat-tartó 
állványt vásárolni. Mód nyílik továbbá 
két darab rendezvénysátor vásárlására is. 

Döntöttek a képviselők a Rábai Mik-
lós Művelődési és Közösségi Ház, 
Könyvtár decemberi nyitva tartási rend-
jéről is. Ennek értelmében az intézmény 
december 20-tól január 4-ig zárva lesz. 
Amennyiben valamely civil szervezet 
szilveszteri bált akar szervezni, akkor a 
művelődési ház az előre egyeztetett idő-
pontban nyitva lesz.

A képviselők elfogadták az idei har-
madik negyedévről szóló pénzügyi tá-
jékoztatót. 

A képviselők megbízták a polgármes-
tert, hogy az új védőnői körzethatárokat 
a védőnők javaslatának fi gyelembevé-
telével jelölje ki. 

A képviselő-testület megalkotta a 
közterületek elnevezéséről és a ház-
szám megállapítás szabályairól szóló 
rendeletet. Barta Zoltán jegyző elmond-
ta, a rendelet megalkotását a kormány-
hivatali jogértelmezés tette kötelezővé. 
A rendelet egyebek mellett kimondja, 
Ecseren minden olyan közterületet el 
kell nevezni, ahol állandó lakos él. Ki-
mondja továbbá, hogy a település terü-
letén több azonos elnevezésű közterület 
nem lehet.

Dévényi Gáborné művelődési ház igazgató szóbeli kiegészítést fűz a beszámolóhoz
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A legkülönbözőbb szakterületek művelői – 
mint a csillag- és bolygókeletkezést vizsgá-
ló asztrofi zikus, a sejtélettan kutatója vagy 
az ókori anatóliai nép, a hattik nyelvét tanul-
mányozó elméleti nyelvész – közül került ki 
az a tíz fi atal, akik a magyar tudomány ka-
tegóriában átvehették az idei Junior Prima 
Díjat. A harminc év alatti tudósoknak nyol-
cadik alkalommal kiosztott elismerést Lo-
vász László, az MTA elnöke és Nagy Csaba, 
a Magyar Fejlesztési Bank vezérigazgatója 
adta át az Akadémián.
Az ecseri kötődésű Kóspál Ágnes a fi atal 
magyar csillagászgeneráció kimagasló ké-
pességű tagja, aki több, mint hat év rend-
kívül sikeres külföldi posztdoktori munka 
után, idén tért haza, hogy az MTA Lendület 
programjának támogatásával folytassa ku-
tatásait az MTA Csillagászati és Földtudo-
mányi Kutatóközpontban. Érdeklődésének 
középpontjában a csillag- és bolygókelet-
kezés, különösen a bolygók születésének 
helyszínéül szolgáló csillag körüli koron-
gok szerkezete és fejlődése áll. Kutatócso-
portjával azt szeretné megfejteni, miként 
keletkeznek a Naphoz hasonló csillagok és 
bolygórendszereik. Eddigi eredményeiről 

az elmúlt tíz évben 43 angol nyelvű referált 
szakcikkben számolt be. A díjra Ábrahám 
Péter, az MTA doktora, az MTA CSFK fő-

igazgatója, Erdős Géza, az MTA doktora, 
valamint Kiss L. László, az MTA levelező 
tagja ajánlotta.

Kóspál Ágnes átveszi a díjat Lovász Lászlótól, az MTA elnökétől

Kóspál Ágnes Junior Prima díjas

Ismét eltelt egy év, lassan az utolsó napok jön-
nek, amelyek – bízom benne, hogy – elhozzák 
az év során sokszor áhított nyugalmat! Az 
önkormányzat és sokunk számára nem éppen 
kellemesen, de annál mozgalmasabban telt el 
ez az esztendő! A három választás folyama-
tosan izgalomban tartott bennünket, és az 
országos átlagot meghaladó részvételi arány 
alapján elmondható, hogy a településünk la-
kosságának jelentős részét is. 

Ismét köszönöm mindenkinek azt a türelmet, 
amit ebben az igen nehéz időszakban tanú-
sítottak. Remélhetőleg mára mindenkinek, 
a politikai ellenfeleimnek is béke és nyuga-
lom költözik a szívébe, mindenki elfogadja a 
választások eredményét és innentől kezdve 
már csak Ecser érdekeit tartja szem előtt. 
Biztos vagyok abban, hogy a település 
lakosságának is erre van szüksége. Ecser 
ismét a nyugalom és béke szigetévé vál-
hat, válik. 

Az idei évben is rengeteg feladatot 
végeztünk el, befejeződött az 1. számú 
Óvoda felújítása, átadtuk a játszóteret 
a Tölgyfa utcában és sorolhatnám. Van-
nak függőben maradt beruházásaink, eze-
ket a következő évben tudjuk befejezni. 

Lassan elkészül a 
zajvédő fal maga-
sítása is. Rengeteg 
még a tennivaló. 
Terveinket megis-
merhették, támo-
gató szavazataikat 
megkaptuk. Jövőre 
szeretnénk üteme-
zetten nekikezdeni a 
megvalósításuknak. 

Amint az idő engedi, megindulhat a Kálvária 
dombon az útépítés, nyáron remélhetőleg 
bővül az iskola, a tervek sora végeláthatatlan. 
Folyamatosan a források után kutatva ker-
essük a megoldás lehetőségét. Bízom abban, 
hogy mindenki együtt tud majd örülni települ-
ésünk sikereinek. 

Az év utolsó napjaira mindenkinek azt 
kívánom, hogy családi, baráti körben, 
szeretetben teljenek el ezek a napok. 

Boldog, békés karácsonyi ünnepeket és 
boldog új évet kívánok mindenkinek, magam, 
a képviselő-testület és önkormányzatunk dol-
gozói nevében!

Gál Zsolt
polgármester

Ecser ismét a béke szigetévé válhat
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A szokatlanul tavaszias november hónap is sok-
sok feladatot tartogatott a Laky Ilonka Általános 
Iskola diákjainak és tanárainak. 

Ennek az időszaknak a kiemelt feladata a ha-
gyományos projekt-nap megrendezése volt. Idén 
másképpen, talán még érdekesebben találta ki és 
szervezte meg Deme Éva, a felső tagozat munka-
közösségének vezetője, Pappné Horváth Katalin, 

a DÖK segítő tanára és Kunné Kántor Katalin, 
az alsós munkaközösség-vezető. Ugyanis most 
nem mi, tanárok tartottunk foglalkozásokat más 
nemzetek életéről, szokásairól, hanem rendhagyó 
módon olyan ecseriek, akiknek a foglalkozása, 
hobbija felkeltheti a gyerekek érdeklődését. Volt 
ezen a napon a lányoknak egészségügyi, nőgyó-
gyászati tanácsadás, megismerkedhettek a tanu-
lók a solymászat, a repülésirányítás, a versírás, 
a családfakutatás, a térképészet, a rádiózás, az 
íjászat, a könnyűzene rejtelmeivel, érdekesebbnél 
érdekesebb régi történeteket hallhattak, idegen 
tájakkal, épületekkel találkozhattak, betekintést 
nyerhettek a régi paraszti kultúrába, a gyönyörű 
ecseri babák készítésébe, eljárhatták a szlovák 
táncokat, sőt még egy tévésorozat sztárjainak 
is tehettek fel kérdéseket. Gyönyörködhettek a 
népviseletben, amit három tanáruk is viselt a pro-
jekt-napon. Köszönjük a közreműködést dr. Laky 
Marcellának, Bódis Gergőnek, Bacsáné Tatai Ele-
onórának, Tatai Lászlóné Marika néninek, Sztan-
csik Józsefné Annus néninek, Duray Attilának, 
Nyerges Jánosnak, Timon Barnabásnak, Timon 
Benjaminnak, Dinnyés Sándorné Pancsi néninek, 
Szever Pálnak, Vicze-Máthé Gyulának, Kamarás 
Zoltánnak, Blazsek Istvánnak, Wunderlich Zol-
tánnak, Kun Attilának, Sosovicza Jánosné Maris-
ka néninek, Leskó Gábornak. Köszönjük a fi nom 
süteményeket dr. Gróf Józsefnek, és azok ideszál-
lítását Szilágyi Károlynak és Gál Zsoltnak. Ren-

dezvényünket meglátogatta dr. Hrutkáné Molnár 
Monika, a Vecsési Tankerület igazgató asszonya 
és elismeréssel nyilatkozott róla.

November 14-én játékdélutánon foglalhatták 
el magukat a gyerekek. Ki-ki a legizgalmasabb 
társasjátékát hozhatta el és szórakozhatott tartal-
masan a társaival.

A hónap második hetében iskolai fényképezés 
keretében készültek az egyéni, baráti, testvéri fo-
tók. Szép karácsonyi ajándék lehet majd az elké-
szült ünnepi hátterű kép a nagyszülőknek.

Két osztályunk, az 5. és a 3.  művészeti élmény-
nyel is gazdagodhatott, ugyanis az egyik osztály 
az Operett színházban járt, a másik pedig a Padlás 
című darabot nézhette meg.

Háziversenyt is rendezett Rahner Rita tanítónő. 
Az alsósok készítettek kreatív, szépen kivitelezett 
rajzokat, melyet a felső tagozatos osztályok érté-
keltek.

Az előző cikkemben megígértem, hogy beszá-
molok a Bolyai matematikaversenyen legjobb 
helyezést elért csapatunk eredményéről. Nagy 
örömünkre a megyei versenyen ötödik helyezést 
értek el. November 25-e volt a határideje a Zrínyi 
Ilona egyéni matematikaverseny nevezésének. 
Idén rekordot döntött az indulók száma: iskolánk-
ból 63 tanuló szeretné megmérettetni tudását ezen 
a versenyen. Eredményes szereplést, sok sikert 
kívánunk nekik!

Kiss Katalin igh.

Ecser napja az iskolában

A gyönyörű ecseri babák készítéséről folyik a beszélgetés

A solymászatról is sokat megtudtak 
az iskolások az Ecserről szóló napon
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A december végi ünne-
pekhez közeledve rend-
szeresen eszembe jut a 
gyönyörűséges Ady vers, 
a Karácsony. Fülemben 
cseng néhai Szabó Gyu-
la, a Nemzet színésze csodálatos orgánuma, 
ahogy mondja a varázslatos sorokat: „Ha-
rang csendül, / Ének zendül, / Messze zsong 
a hálaének, Az én kedves kis falumban / Ka-
rácsonykor / Magába száll minden lélek”. 
Ismert rólam, hogy közel áll hozzám a falusi, 
csöndes, tiszta világ.

Elértük végre, hogy az esztendő vége már 
a lecsendesedésé, a megnyugvásé, kicsit még 
a munkáé, de főképpen a készülődésé.

Különösen megható, hogy Ecseren mi-
lyen gazdag a december. Civil szervezetek, 
az önkormányzat és intézményei, az egyház 
különféle közösségi programokat kínálnak. 
Ezekben ráadásul nemcsak passzív szemlé-
lőként, hanem nagyon is aktívan, tevékenyen 
vehetnek részt az ecseriek.

Az adventi koszorúkészítésre az ünnepi 
időszak előtt kerül sor. Mindenki saját ke-
zűleg elkészítheti a koszorúját. A gyerekek 
ezalatt mézeskalácssütéssel múlathatják az 
időt. Aztán jön szánkóján a polgárőr Miku-
lás. A falu polgárőrsége évről évre ilyen ak-
ciók szervezésével is emeli az ünnep fényét. 
Majd betoppan a Mindenki Karácsonya ün-
nepség. Egész napos műsorsorozat, a fellé-
pők javarészt a falu különböző közösségei-
ből kerülnek ki.

Eleven a betlehemezés hagyománya is. 
Amíg a gyerekek a házakat járva elérnek a 
Tájházba, addig ott az asszonyok imákat 
mondanak, énekelnek, dicsőítik a Megváltót. 
S ugyancsak a gyerekek a főszereplői Szent-
este napján a katolikus templombeli Pásztor-
játéknak.

Még felsorolni is nehéz az eseményeket. 
Számomra az az igazi öröm, hogy ahol 

ennyire összefogva él a falu, ahol ilyen jól 
működő közösségeket alkot a lakosság, ott 
az emberek fontosak egymásnak, így érzik 
otthon magukat Ecseren. 

Hús-vér példa országnak-világnak. 
És ismét Ady: „Nem volna más vallás,/ 

Nem volna csak ennyi: / Imádni az Istent / 
És egymást szeretni… / Karácsonyi rege, / 
Ha valóra válna, / Igazi boldogság / Szállna 
a világra…”

Végezetül engedjék meg, hogy Áldott Ka-
rácsonyt és Boldog Új Esztendőt Kívánjak 
Ecser minden lakójának.

Dr. Szűcs Lajos
országgyűlési képviselő

AdventMár épül a magasabb 
zajvédő fal az M0 mellett

Kovács László tájékoztatóját tartja
Lakossági fórumot tartott november 4-én a Nem-
zeti Infrastruktúra Zrt. (NIF) Ecseren az M0 men-
tén épült zajvédő fal megmagasításáról. A fóru-
mon részt vettek az érintett települések képviselői 
is. Ecsert Gál Zsolt polgármester és Barta Zoltán 
jegyző képviselte.

Ismert, az M0 autóút keleti szektorát 2008-ban 
helyezték forgalomba. Az autóút mellett meg-

épített környezetvédelmi építmények fejlesztése 
azonban több helyen szükségessé vált. 

Kovács László a NIF Zrt. projektvezetője el-
mondta, hogy Ecser mellett megmagasítják a 
zajvédő falat. A munkálatok folyamatban vannak. 
A régit elbontották, az új, a magasabb várhatóan 
december végére elkészül, feltéve, ha az időjárás 
engedi.

Immár hagyományosan gyűltek össze a 
Dolina Pestvidéki Szlovákok Regioná-
lis Egyesülete szervezésében a főváros 
környéki települések hagyományőrzői 
november 8-án, szombaton a Márton 
napi báljukra. Egymás után érkeztek 
Csömörre a vendégek Cinkotáról, Kis-
tarcsáról, Nagytarcsáról, Kerepesről, 
Pilisről, Maglódról, Péteriből, Rákos-
keresztúrról, Tárnokról és Ecserről.

A csömöri Sportcsarnokot zsúfolá-
sig megtöltő több száz vendéget Fábri 
István, Csömör nagyközség polgár-
mestere köszöntötte. A rendezvényen 
megjelent és felszólalt az Országos 
Szlovák Önkormányzat új elnöke, Hol-
lerné Racskó Erzsébet. Az elnökasz-
szony beszédében megköszönte azok 
támogatását, akik felvetették magukat a 
nemzetiségi névjegyzékre és elmentek 

szavazni. Külön köszönetet mondott 
Aszódi Csaba Andrásnak, a választás 
idején végzett szervezőmunkájáért. 
Hollerné Racskó Erzsébet az Orszá-
gos Szlovák Önkormányzat fontos fel-
adatának nevezte az intézményhálózat 
fejlesztését, a szlovák nyelvet tanító is-
kolák számának bővítését és a szlovák 
pedagógusképzés nehéz helyzetének 
megoldását.

A vendéglátók tánccsoportjai igazán 
színvonalas műsorral kedveskedtek a 
nézőknek. A szórakoztatásról a tárnoki 
és az újhartyányi fúvószenekar gondos-
kodott.

Ecserről egy busznyi vendég utazott 
Csömörre. Az ecserieket elkísérte Gál 
Zsolt polgármester, Barta Zoltán jegy-
ző, Szilágyi Szilvia és Horváth Tamás 
önkormányzati képviselők.

A csömöri Tollfosztó 
Bálon jártak az ecseriek
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A mindennapi ingázás vonattal 
az otthon és a munkahely között 
értékes idő lehet, ha olvasással, 
beszélgetéssel, munkával töltjük. 
A vonatról leszállva azonban 
szeretnénk gyorsan célba érni, 
és a lehető legrövidebb idő alatt 
elintézni a hivatalos dolgainkat.

A havi Budapest-bérlet, vagy a napi- 
jegy megváltása kényelmes és gyors 
is lehet. Ecserről a Keleti pályaud varig 
utazó ügyfeleink időt spórolnak, ha 
az új, éjjel-nappal működő BKK- 
automatákból váltják meg ezeket, 
mert így elkerülhető a sorbaállás. 
A készülékekből a BKK legtöbb jegy- 
és bérlettípusa megvásárolható. 

A készülékek érmét és bankjegyet is 
elfogadnak és visszaadnak, de bank- 
kártyával is fizethetünk, akár érintés 
nélkül. Amennyiben számlát szeretnénk 
a jegy- és bérletvásárlásról, a BKK- 

automata kiállítja. Ehhez azonban 
előzetesen a bkk.hu/automata oldalon 
szükséges regisztrálni, ezután e-mail- 
ben egy kinyomtatható azonosító 
kártyát kapunk, melynek segítségével 
gyorsan és gördülékenyen megkaphat-
juk számlánkat. 

Az új BKK-automatából nyomtatott 
bérletekhez szükséges megadni egy 
arcképes igazolvány számát. Hogy ezt 
a folyamatot meggyorsítsuk, a használni 
kívánt igazolvány számát BKK ügyfél- 
kártyán is feltüntethetjük. A BKK ügy- 
félkártyával ráadásul nemcsak a saját, 
hanem akár az egész család bérletét is 
megvásárolhatjuk, ugyanis akár négy 
igazolványszámot is ráírhatunk. BKK 
ügyfélkártyát a BKK Ügyfélközpontok-
ban, illetve jegypénz tárakban kaphatunk, 
vagy letölthetjük a bkk.hu/automata 
honlapról. Ugyanitt tájékozódhatunk 
a BKK-automaták elhelyezkedéséről 
és működéséről is.

GYORS ÉS KÉNYELMES JEGY- ÉS BÉRLETVÁSÁRLÁS 
BKK-AUTOMATÁKBÓL ÉS A BKK ÜGYFÉLKÖZPONTBAN

November 15-én, szombaton délután az 
Ecseri Szlovák Önkormányzat a Tájház-
ba hívta azokat, akik támogatták a szlo-
vák önkormányzat létrejöttét, és felvetet-
ték magukat a nemzetiségi névjegyzékbe. 
A vendégeket frissen sütött fi nom töpör-
tyű várta, amit Fabók Jánosné (Maca 
néni) készített. A nagyszámú résztvevő 
fogyaszthatott sült tököt és forralt borral, 
vagy teával csillapíthatta szomját.

A megjelenteket Aszódi Csaba András, 
az Ecseri Szlovák Önkormányzat elnöke 
köszöntötte. Elmondta, hogy a nemzeti-

ségi választások történetében soha eny-
nyien nem vettek részt településünkön 
a nemzetiségi választáson. Az ecseri vá-
lasztópolgárok több, mint 10 %-a, 334 fő 
iratkozott fel a listára. Közülük 232-en el 
is mentek az iskolában berendezett külön 
szavazóhelyiségbe.

Az adatokból is kitűnik, hogy az ecseri 
emberek értékelik azt a tevékenységet, 
amelyet a falu életében a nemzetiségi 
önkormányzat végez. Remélhetőleg a jö-
vőben is rászolgálnak erre a bizalomra.

A táncos műsorok sorát az Andrássy 
utcai Óvoda csoportja nyitotta 
meg, Sosovicza Jánosné vezeté-
sével. Felléptek a Zöld Koszorú 
Hagyományőrző Kör táncosai, a 
Nyugdíjas Klub Kulturcsoportjá-
nak tagjai.

Ellátogatott a Tájházba Peller 
Károly, a Fővárosi Operettszín-
ház művésze is. Peller Károly 
legutóbb szeptemberben, az Idő-
sek Teadélutánján szórakoztatta 
az ecserieket a Rábai Miklós Mű-
velődési Házban.

Töpörtyűs délután a Tájházban
Az Ecseri Szlovák Önkormányzat és a 
Rábai Miklós Művelődési Ház idén is 
felhívást tett közzé, hogy a régi ecseri 
hagyományokat ápolva minél többen 
díszítsék fel portáikat az őszhöz kap-
csolódóan tökkompozíciókkal. A fel-
hívásra 13 ecseri porta nevezett be, 13 
kert előkertjében felállított hol ijesztge-
tő, hol vicces kompozícióban gyönyör-
ködhetett a három tagú zsűri. Nem volt 
könnyű dolog rangsorolni az elkészült 
műveket, hiszen mindegyik egyedi, sa-
játos koncepciót fogalmazott meg, más-
más célközönségnek címezve.

A zsűri végül két első helyet osztott 
ki: Jurisik Miklósnénak és az Arany 
Sörözőnek. II. helyezést ért el Illyés 
Zsuzsa mesekompozíciójával, a képze-
letbeli dobogó harmadik fokára pedig 
Szilágyi Zsóka állhatott fel a Micimac-
kót idéző alkotásával. A díjak átadására 
november 8-án került sor a Művelődési 
Házban. Az elkészült valamennyi alko-
tás megtekinthető a művelődési ház Fa-
cebook oldalán.

Tökfaragó 
eredmények
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Gál Zsolt polgármester a napokban ar-
ról tájékoztatta lapunkat, hogy az elmúlt 
időszakban több ígéretes egyeztetést foly-
tatott az Ecser szomszédságában fekvő 
Liszt Ferenc Repülőtér üzemeltetőjével 
azzal céllal, hogy a sikeres együttműkö-
dés érdekében minden eddiginél szoro-
sabbra fűzzék kapcsolataikat. Kíváncsiak 
voltunk a másik fél véleményére is, ezért 
ellátogattunk a repülőtér 1-es termináljá-
ra, ahol Szarvas Gáborral, az üzemeltető 
cég közösségi kapcsolatokért felelős igaz-
gatójával beszélgettünk. 

– Nem kérdés, hogy a környező telepü-
lések lakossága ezer szállal kötődik a Liszt 
Ferenc Repülőtérhez, ezért nyilvánvaló, 
hogy az ecseriek is visszafojtott lélegzet-
tel fi gyelték az eseményeket, amikor több, 
mint két évvel ezelőtt a nemzeti légitár-
saság gépei a földön maradtak, majd a 
környék egyik legnagyobb munkaadója és 
gazdasági szereplője, a Malév összeomlott. 
Azóta hosszú idő telt el, és a jelek szerint 
a repülőtérnek sikerült talpon maradnia. 
Ön is így látja?

– Szerencsére igen. Az utasforgalmunk 
dinamikusan növekszik, valójában még 
az EU-átlagnál is nagyobb mértékben. 
Augusztusban például 9,2 %-kal volt 
több utasunk, mint 2013 azonos idősza-
kában. Ez részben a saját járatfejlesztési 
erőfeszítéseinknek, részben pedig a ma-
gyar turisztikai szakemberekkel, a Ma-
gyar Turizmus Zrt-vel közösen végzett 
munkának köszönhető, aminek célja, 
hogy újabb légitársaságokat hozzunk 
Budapestre, új desztinációkat nyissunk 
meg. Ennek a közös munkának a része, 
hogy nyáron Budapesten üdvözölhettük 
a török Pegasus és a barcelonai központú 
spanyol Vueling légitársaság járatait. Ok-
tóbertől pedig elindította napi dubaji já-
ratát Budapestre az Emirates légitársaság, 
méghozzá mindjárt nagykapacitású, szé-
les törzsű repülőgépekkel. Ha a mostani 
tendencia folytatódik, akkor idén rekord-
évnek nézhetünk elébe, akár 9 milliónál 
is több utassal. 

– Ez mindenképpen jó hír az országnak, 
a turisztikai ágazatnak, de valójában mit 
jelent ez Ecser és az ecseriek számára?

– A jószomszédi kapcsolatok fenn-
tartása mellett elkötelezett vállalatként 
kiemelten fontos számunkra az együtt-
működés valamennyi szomszédos tele-
püléssel. A közeli önkormányzatok és 
lakóközösségek számos módon részesül-

nek a sikereinkből. A repülőtér a környék 
legnagyobb adófi zetője és munkaadója is 
egyben. Ha a repülőtéren működő összes 
gazdasági társaságot egy vállalatként, egy 
gazdasági egységként kezelnénk, akkor  
az ország legnagyobb munkaadójaként 
tartanák számon. A dolgozói létszám va-
lamilyen szinten folyamatosan változik, 
de a legfrissebb adatok alapján biztosan 
állíthatom, hogy a Budapest Airport és 
a repülőtérhez köthető vállalatok ösz-
szességében több, mint tízezer embernek 
adnak munkát és egyben hozzávetőleg 
ötezer környékbeli család megélhetését 
biztosítják. Egyébként a rendelkezésre 
álló adatbázi-
sunk szerint kö-
zel száz ecseri 
mu n k av á l l a l ó 
dolgozik a repü-
lőtéren.

– És meny-
nyi adót fi zetnek 
a helyi önkor-
mányzatnak?

– Adóbevéte-
lek tekintetében 
kizárólag a Bu-
dapest Airport 
b e f i z e té s e i rő l 
tudok nyilatkoz-
ni. A jogszabályi 
előírások és a 
repülőtéri telkek 
földrajzi fekvése 
alapján a helyi 
adók döntő többségét a Főváros, a re-
pülőtérnek otthont adó XVIII., illetve a 
szintén szomszédos XVII. kerület szedi 
be, de emellett Ecser önkormányzata is 
számíthat évi több milliós befi zetésekre 
a részünkről, elsősorban telekadó formá-
jában.

– Önök nemrégiben együttműködési 
megállapodást is kötöttek a XVIII. kerületi 
önkormányzattal és a hírek szerint hason-
lóra készülnek Ecser esetében is…

– Így van, idén év elején erősítettük 
meg korábbi együttműködési megálla-
podásunkat, ezzel is világossá téve, hogy 
az otthont adó kerület az egyik legfonto-
sabb partnerünk. Több fontos kérdésben 
is megállapodtunk. Folytatjuk például 
a reptérhez kötődő úthálózat fejlesztése 
érdekében végzett érdekérvényesítést, 
nemzetközi pályázatokon veszünk részt 
közösen, továbbá meghatároztuk a rend-

szeres kapcsolattartás formáit. Ez utób-
bit különösen fontosnak tartom, hiszen 
a közös sikerek alapja mindenképpen a 
rendszeres párbeszéd, amelynek segítsé-
gével meg tudjuk érteni egymást és köl-
csönös segítséget tudunk nyújtani, ha 
szükséges. Gál Zsolt polgármester úrral 
még a nyáron abban maradtunk, hogy 
megkezdjük egy ehhez hasonló megálla-
podás előkészítését Ecserrel is.

– Mikorra tervezik a következő egyezte-
tést Ecser vezetőségével?

– Remélem, hogy hamarosan. Polgár-
mester úr jelezte, hogy a XVIII. kerület, 
valamint Vecsés után ezúttal Ecser lehet-

ne a soron következő házigazdája a Bu-
dapest Airport Konzultációs Bizottság el-
nevezésű testület idei második, vagy jövő 
évi első ülésének, amelyet nagy örömmel 
fogadtunk. A bizottságot 2006-ban hozta 
létre önkéntesen a repülőteret üzemelte-
tő cég annak érdekében, hogy egy olyan 
fórumot biztosítson a Budapest Airport 
önkormányzati, kormányzati, valamint 
üzleti partnerei számára, amelynek segít-
ségével első kézből értesülhetnek a repü-
lőtér működése szempontjából legfonto-
sabb fejleményekről, illetve rendszeresen 
megvitathatják a szakmai- és jószomszé-
di együttműködés aktuális kérdéseit. Úgy 
gondolom, hogy maga a testület létre-
hozása is egyértelmű bizonyítéka annak, 
hogy a repülőtér minden esetben a kör-
nyező településekkel kialakított harmo-
nikus viszony híve.

Fülöp Tamás

Küszöbön álló megállapodás a Budapest Airporttal

Szarvas Gábor
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Újjáalakult az Ecseri Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület, tagjai november 15-én ünne-
pélyes keretek között letették az esküt. 
A Rábai Miklós Művelődési Házban ki-
állítás is nyílt ezen a napon az ecseri ön-
kéntes tűzoltók 1926 óta végzett élet- és 
kármentő munkájáról, közösségi szerep-
vállalásáról.

Az eseményen jelen volt Jambrick Ru-
dolf tűzoltó ezredes, a Fővárosi Kataszt-
rófavédelmi Igazgatóság Dél-Pesti Ka-
tasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője, 
Ribai László, a XVII. kerületi tűzőrség 
parancsnoka, az Ecseri Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület felettes szervének vezetője.

A tizenkét fővel megalakult egyesület 
tagjai: dr. Molnár Zsuzsanna, Orgoványi 
Zoltánné, Laczkó Ilona, Gőcze Lívia, 
Wéber Gyuláné, Halász Zoltán, Koz-
ma László, Belyák Gyula, Antali Gábor, 
Nagy Sándor, Gőcze Csaba, Gregori Vik-
tor. Az egyesület elnöke Antali Gábor, 
titkára Gőcze Lívia, parancsnoka Kozma 
László lett.

Gál Zsolt polgármester ünnepi beszédé-
ben egyebek mellett kiemelte, Ecser lako-
sainak nyugalma érdekében saját szabad-
idejüket áldozó emberek gyűltek itt össze 
és a mai naptól szervezett formában kezd-
hetik meg azt a tiszteletreméltó munkát, 
amiről az önkéntes tűzoltók élete szól. 
Remélhetőleg munkájuk gyümölcseként 
egyre több követőre találnak majd és bő-
vül a tagság.  Emlékeztetett rá, hogy 2014 
februárjában kereste meg Antali Gábor 
azzal az elképzeléssel, hogy újra szeret-

né indítani a 115 éve alakult és pár éve 
ideiglenesen feloszlott Ecseri Önkéntes 
Tűzoltó Egyesületet. – Ecser felelős veze-
tőjeként nagyon örültem a kezdeménye-
zésnek, minden erkölcsi támogatásomról 
biztosítottam a leendő egyesületet. Nem 
telt el egy év és itt vagyunk az egyesü-
let megalapításának napján. Köszönöm 
mindannyijuknak a saját, a képviselő-tes-
tület és joggal mondhatom, Ecser lako-
sai nevében is – hangsúlyozta Gál Zsolt. 
Kiemelte továbbá, a tűzoltók elsődleges 
célja, hogy életeket mentsenek. Azon túl 
ellátnak nem kevésbé izgalmas kárenyhí-
tési és még nagyon sok más, a hétköznapi 
ember számára elképzelhetetlenül nehéz 
feladatot. Az önkéntes tűzoltók ebben a 
munkában segítik őket. Ezzel a segítség-
gel egy közösség életét javító, vagy épp 
megmentő szolgálatot is tesznek.

Jambrick Rudolf tűzoltó ezredes, a Dél-
Pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség 
vezetője köszöntőjében elismerését fejez-
te ki Ecsernek, hogy megalakulhatott az 
önkéntesek tűzoltó egyesülete. Ígéretet 
tett arra, hogy mentést segítő eszközök-
kel, berendezésekkel fogják ellátni az 
egyesületet.

A kiállítás megnyitón Nagy Sándor 
veterán tűzoltó, a néhány éve ideigle-
nesen megszűnt helyi tűzoltó egyesület 
parancsnokának, Nagy Lászlónak a fi a 
mondott pohárköszöntőt. Bepillantást 
engedett a múltba, szemléltetve, hogyan 
is zajlott akkoriban a tűzoltás, az értékek 
mentése. 

Az önkéntes tűzoltó testület mint hiva-
talos szervezet 1926-ban alakult. 1932-
ben parancsnoka Fazekas Ferenc lett. 
Vezetése alatt fi atalok generációi nőttek 
fel. A tűzoltó elődöknek kezdetben a fel-
lobbanó tüzek oltása, az értékek mentése 
volt fő feladatuk. Legegyszerűbb tűzoltó 
eszközök: vödör, szikracsapó, csákja után 
a sikeres tűzoltást nagyban elősegítette a 
kocsi fecskendő, valamint a lajtkocsik 
beszerzése. Fokozott éberség esett az 
aratás, a betakarítás és a cséplés idejére. 
Ezekben a hetekben a tűzoltók a helyi 
gazdákkal közösen állandó éjjel-nappali 
őrszolgálatot tartottak. A templom tor-
nyából folyamatosan fi gyelték a telepü-
lést és annak környékét. Tűzjelzés adása 
a harang félreverésével, a községházán, 
illetve a vasútállomáson lévő telefonké-
szülékekkel volt lehetséges. Minőségi 
változást hozott a mentésben, amikor ki-
épült a vezetékes vízhálózat. A kiépített 
tűzcsapokról közvetlen lehetőség nyílt a 
vízszerzésre és a hatékony tűzoltásra. 

A testület tagjai a tűzvédelmi felada-
tokon kívül részt vállaltak Ecser közös-
ségi életében is. Társadalmi munkával 
segítették a patak tisztítását, szélesítését, 
aktívan közreműködtek az új orvosi szak-
rendelő felépítésében.

A versenyek során a legkiemelkedőbb 
sikert az 1971-es esztendő hozott. Az 
ecseri férfi  tűzoltó csapat második helye-
zést ért el a budapesti Népligetben ren-
dezett Nemzetközi és Országos Tűzoltó 
Versenyen.

Újjáalakult az Ecseri Önkéntes Tűzoltó Egyesület

KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁN AZ EKO Kft . MINDEN DOLGOZÓJA!
Felső sor, balról jobbra: Hornyák Sándor,Tóth József, Skultéty Kornél, Kun Attila,Laczkó András, Metz Gábor, Bacsa István
Alsó sor, balról jobbra: Hornyák Sándorné, Galgovics Brigitta, Purgel Erika, Hornyák Katalin, Szőke Zsuzsanna
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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

Mikulás
2014. december 6-án, szombaton 16.30 órától
A belépés díjtalan!
Idén is ellátogat művelődési házunkba a Mikulás put-

tonyában mindenféle jóval.
Sok szeretettel várjuk
a családokat Mikulásváró rendezvényünkre.
16.30 órától Kézműves kuckó
18.00 órától PALINTA Társulat zenés, éneklős, játékos 

műsora
VARÁZSPUTTONY címmel
Mindenki Karácsonya
2014. december 14-én, vasárnap 10 órától
A belépés díjtalan!
Az év legszebb ünnepének hangulatát hozzuk el ezen a 

vasárnapon a művelődési házba.
Gyermek –és felnőtt csoportok bemutatói, kézműves 

kuckó – és vásár, bábelőadás és sztárfellépő várja a kará-
csonyi rendezvényünkre látogatókat.

Karácsonyi vásárunk forgatagában beszerezhetőek 
lesznek az apróbb karácsonyi ajándékok, portékák.

10.00 Bemutatkoznak településünk gyermekcsoportjai
– I. számú Óvoda karácsonyi műsora (Felkészítő peda-

gógusok: Iván Anikó,
Petneházi Tamásné, Székely Ágnes, Zahorecz Renáta)
– II. számú Óvoda Margaréta néptánccsoportja (Felké-

szítő pedagógusok:
Sosovicza Jánosné, Ferenczei Éva)
– E-Dance Hip Hop Tánciskola (Szilágyi Edina veze-

tésével)
– Nazirah Hastánccsoport (Kozma Barbara vezetésével)
– Szitakötők Táncstúdió és Táncegyüttes művészi tor-

na csoportja (Holecz
Anna Beáta és Selényi Kármen vezetésével)
11.30 ÁKOM – BÁKOM BÁBCSOPORT: MOHA 

ÉS PÁFRÁNY TÉLI KALAN DJAI
bábelőadás
16.00 Bemutatkoznak településünk felnőtt illetve ifjú-

sági csoportjai
– Ecser Nagyközség Nyugdíjas Klubja (Klubvezető: 

Sosovicza Jánosné)
– E-Dance Hip Hop Tánciskola (Szilágyi Edina veze-

tésével)
– Laky Ilonka Általános Iskola karácsonyi műsora (Fel-

készítő tanárok: Vargáné Takács Katalin, Goda Lívia)
– Nazirah Hastánccsoport (Kozma Barbara vezetésével)
– Zöld Koszorú Hagyományőrző Kör (Vezető: Lukics 

Gábor)
18.00 BERECZKI ZOLTÁN KARÁCSONYI MŰ-

SORA

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

November 7-én jeles eseményre gyülekeztek a vendé-
gek a Rábai Miklós Művelődési Ház Tanácstermében. 
Németh Józsefet jöttek köszönteni a rokonok, ismerő-
sök, volt kollégák 90. születésnapja alkalmából.

Az Ecser Nagyközségi Önkormányzat részéről Gál 
Zsolt polgármester és Barta Zoltán jegyző kívánt bol-
dog születésnapot az ünnepeltnek. Gál Zsolt átadta Or-
bán Viktor miniszterelnök úr Emléklapját.

Felesége, akivel 67 évig élt házasságban, 2010-ben 
meghalt. Azóta egyedül él, de a család összetart, és ter-
mészetesen számíthat gyerekeire, 4 unokájára és a 6 
dédunokára.

Németh József 90 éves

Az ünnepelt Gál Zsolt polgármester és Barta 
Zoltán jegyző társaságában
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A II. világháború harcai Ecser közsé-
get sem kerülték el. 1944-ben Budapest 
előterében folyt a súlyos küzdelem. E 
háborús cselekményeknek esett áldoza-
tul éppen 70 éve a falu határában lévő 
Panenka Mária szobor. A mostani, Ga-
garin és Attila utca sarkán lévő egyházi 
emléket tíz évvel ezelőtt állíttatta helyre 
az Ecseri Szlovák Önkormányzat.

November 16-án vasárnap a háborús 
eseményre és az újjáépítésre emlékeztek 
az ecseriek.

A katolikus Szentmise után körme-
net indult a Mária szoborhoz, ahol 

Számvéber Ervinné szavalta el Asztalos 
Julianna Panenka Mária című versét, 
majd Veréb Magdolna a helyi reformá-
tusok nevében helyezte el az emlékezés 
virágait. A résztvevők ezután imával 
emlékeztek, a virágokkal és mécsesek-
kel gyönyörűen feldíszített szoborfülke 
előtt.

Köszönjük a megemlékezés megtar-
tásához nyújtott munkáját Németh Ist-
vánnénak, Barotai Endre plébános úr-
nak, az Ecseri Polgárőr Egyesületnek, az 
Ecseri Polgármesteri Hivatalnak, Mag-
lódi Rendőrőrsnek.

Hudyné Asztalos Julianna:
Panenka Mária
(:Tót Madonna:)

Kamenyica alján
Háttal a határnak
Szállást nyújt egy búdka
„Tót-Madonná”-nak

Ott őrzi a falut, 
Mit elhagyott régen 
Fegyverek zajában 
Vészjósló sötétben

Panenka Mária!
Jaj, de messze mentél, 
Mert rossz volt az ember, 
Akit úgy szerettél...

Hiányolt a férfi 
A mezőről térvén
Asszony is, kit teher 
Nyomaszt szívén, térdén

Hiányolt a falu 
Apraja és nagyja 
Oltalmazó lényed 
Az idő takarta

Sokáig várattak 
Az évek sodrában 
Mégis ott sugárzol 
Parányi búdkában

Panenka Mária! 
Köszönjük, hogy hittél 
Üdvözlégy közöttünk 
Jó, hogy visszajöttél!

Ecser, 2004. november 13.

Megemlékezés a Panenka Mária szobornál

Vonulás a szoborhoz

Közös ima Barotai Endre plébánossal
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A Cserfa következő, 2015. 1. 
száma január 16-án jelenik 
meg. Nyomdába adás: január 
13.  Lapzárta: január 5.

Lélekgondozó

Advent – 2014
„Készítsétek az Úr Útját”. Ha vendéget 
várunk, az a legkevesebb, hogy moso-
lyogva és a tisztaszobában fogadjuk. A 
mosolynak szívből jövőnek kell lennie. 
„Az ajtóban állok és kopogtatok, aki aj-
tót nyit, bemegyek.” „Aki szeret engem, 
ahhoz elmegyünk és lakóhelyet veszünk 
nála.” 

Az Úr (Jézus) fogadására előkészület kell. 
Talán alkalmas lesz, ha a „talentumokról” 
szóló példabeszéden elgondolkodunk. „Mt. 
25, 14 – 30.”A természetes talentumoknak 
– adományoknak – bele kell épülniük, bele 
kell testesülniük a természetfelettibe.  

Melyek a természetes ajándékaink? A 
teremtő Atyától nekünk ajándékozott leg-
kézzelfoghatóbb talentum: az anyagi javak. 
A teremtett világot ránk bízta. Az az Ő tu-
lajdona. Hogyan használom fel, erről kell 
számot adnom. „Szerezzetek magatoknak 
barátokat a hamis mammonból, hogy ha 
majd elfogy, befogadjanak benneteket az 
örök hajlékba” (Lk. 16,19) Azért, hogy az 
irgalmas szeretet révén Isten ismeretére és 
szeretetére vezessük embertársainkat. 

A testünk és képességeink is ajándékok, 
talentumok. Kamatoztatnunk kell Isten di-
csőségére.  

Az értelem, érzelem, az akaratunk (szel-
lemi képességeink). Ezeket azért kaptuk, 
hogy felismerjük a Teremtőnket és vele sze-
mélyes kapcsolatba kerüljünk. Rádöbben-
jünk: a Teremtő szereti teremtményit. 

Hitre, reményre, szeretetre van szüksége 
az embernek, hogy eme személyes kapcso-
lat kialakuljon. 

Végtelen nagy a különbség a hívő és bízó, 
és a nem hívő, Istenben nem bízó ember 
között. „Én vagyok a világ világossága, Aki 
követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz 
az élet világossága” (Jn. 18,12) 

Mikor várjuk őt úgy, hogy nem járunk 
sötétségben? Akkor, ha miénk az élet VI-
LÁGOSSÁGA, a világosság és a nappal fi ai 

legyünk. 
Ekkor nem lesz üres és értelmetlen a 

SZENTESTE. Készülj a Fogadására. Ta-
lentumaid kamatoztasd Isten és felebarát 
szeretetében.    

– Nekem olyan szemüvegem lesz, mint 
a Nagyinak – dicsekedett a kisfi ú. – Anyu-
kám azt mondta, mindig meglátja, ha 
valaki fáradt, ha elcsüggedt, ha szomorú. 
Észreveszi, ha valami bajod van, ha vala-
mit el akarsz mondani. De a legjobb, hogy 
mindenkiben meglát valami jót. 

– Megkérdeztem a Nagyit: honnan ké-
pes mindezt meglátni? 

– Valakit befogadtam, s Ő megajándé-
kozott eme képességgel, talentummal. 

Barotai Endre
plébános

Mosó- és mosogatógép, hűtőgép, boyler, mikro, porszívó javítását vállalom. Klíma 
telepítése és karbantartása.) 06-20-935-1207.

Barotai Endre plébános úr kezdeményezésére gyűltek össze november 8-án a hívek 
az Ecseri Római Katolikus Plébánián.A mintegy negyven jelenlévő kötetlen formá-
ban áttekintette az egyházi csoportok tevékenységét. Beszámolt munkájáról mindkét 
Rózsafüzér Társulat, az egyházi képviselő-testület, az ifj úsági csoport. Megbeszélték 
a karácsonyi időszakban előttük álló feladatokat,a templommal és a plébániával kap-
csolatos teendőket.Az idei évben az adventi lelkigyakorlat december 5.és 7. között 
lesz Maglódon a templomban.

Összejövetel a plébánián
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Gazdag műsort adott a nyugdíjasok Erzsébet és Katalin Bálján a Nyugdíjas Klub tagsága, illetve annak kultúr-
csoportja a Rábai Miklós Művelődési Házban november 22-én.  Felvételünkön Halas János mondja köszöntő 

gondolatait.              

Sztancsik Ferencné énekel a nyugdíjasok
Erzsébet-Katalin Bálján

Ing. Josef Ligač Cabaj-Čapor-i polgármestert is újraválasztották 
november 15-én

Szlovákiában november 15-én volt helyhatósági választás. Az 
ecserrel szoros kapcsolatot ápoló Nagymagyaron és Cabaj-Čapo-
ron – akárcsak Ecseren – az eddig is hivatalban lévő polgármes-
tert választották újra. Felvételünkön Csicsay Ottó, nagymagyari 

polgármester Gál Zsolttal fog kezet ecseri látogatásán.
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