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Danka Balázs András: 
hogy született Ecser neve? 4. oldal
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Rendkívüli képviselő-testületi ülés 

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 
szeptember 29-én (kedd) a 
vecsési kormányablak ügy-
félszolgálatán informatikai 

karbantartás miatt az ügyinté-
zés szünetel. Ezen a napon az 
elkészült okmányok átvételére 
sincsen lehetőség. Kérem, to-
vábbi információért forduljanak
munkatársaimhoz, akik kész-

séggel állnak az Önök 
rendelkezésére.

Megértésüket és türelmüket 
köszönöm.

Vecsés, 2015. augusztus 31.

Dr. Fehér Edina hivatalvezető
nevében és megbízásából

Kiss Judit
osztályvezető

Rendkívüli testületi ülést tartottak au-
gusztus 12-én Ecseren. Összehívását az 
indokolta, hogy a munkaterv szerinti nyá-
ri szünet miatt nem volt soros júliusi ülés, 
viszont olyan témákban kellett dönteni, 
melyek a szeptemberi ülésig nem tolód-
hattak.

A testület döntött arról, hogy a telepü-
lés jelenleg hatályos településrendezési 
eszközöket – Településszerkezeti Tervet, 
Szabályozási Tervet és a Helyi Építési 
Szabályzatot – a hatályos jogszabályok 
előírásainak történő megfeleltetés és a 
területi tervekkel való összhang meg-
teremtése érdekében teljes körűen felül 
kívánja vizsgálni és a hatályos szerkezeti 
és szabályozási tervet részlegesen módo-
sítani kívánja a közigazgatási területre. 
A képviselő-testület a településrendezési 
eszközök teljes körű felülvizsgálatának 
és átdolgozásának eljárásába a törvényi 
előírásoknak megfelelően hívja meg a 
partnereket.

A grémium megbízta a polgármestert, 
hogy készítse elő az orvosi ügyeleti ellátás 
működtetésére vonatkozóan a Gyömrői 
Önkormányzattal kötendő megállapodás 
tervezetét. Továbbá a testület felhatalmaz-
ta a polgármestert, hogy vizsgálja meg a 
további együttműködési lehetőségeket 
más önkormányzatokkal. Ennek eredmé-
nyéről tájékoztassa a testületet.

A képviselő-testület megalkotta a 

10/2015.(VIII.12.) önkormányzati ren-
deletét a települési támogatás megálla-
pításának, kifi zetésének, folyósításának, 
valamint felhasználása ellenőrzésének 
szabályiról szóló 3/2015. (II.19.) önkor-
mányzati rendelet módosítására. A mó-
dosítás értelmében az egy alkalommal 
megállapított eseti települési gyógyszer-
támogatás maximális összege 28.500 fo-
rint.

A grémium az alábbiak szerint határoz-
za meg az adósságkonszolidációban részt 
nem vett települési önkormányzatok fej-
lesztési támogatás pályázaton elnyert 112 
millió Ft felhasználását. A Településszer-
kezeti Terv aktualizálása 5 millió forint, 
a Mikla Pál, Nádas Béla, Meskó Rudolf, 
Szent Antal utcák útépítése 93 millió 
forint, a Mikla Pál utca felső szakasza 
(Kálvária utca és Öregszőlő utca között), 
valamint az Újhelyi József utca teljes sza-
kaszának martaszfaltozása és gréderezése 
13,97 millió forint. A testület megbízta 
a polgármestert, hogy a Belügyminisz-
tériummal kötött támogatási szerződést 
a fenti átcsoportosításnak megfelelően 
módosítsa. Az utcák martaszfaltozási és 
gréderezési munkálataival az EKO Kft -t 
bízza meg.

A képviselő-testület nem támogatja a 
védőnői rendelőbe légkondicionáló be-
szerelését. A testület megbízza a polgár-
mestert, ismételten tájékoztassa a védőnői 

szolgálat dolgozóit, hogy az épület kor-
szerűsítésére az önkormányzat pályázatot 
nyújtott be.

A testület megbízta a polgármestert, 
hogy nyújtson be pályázatot az adós-
ságkonszolidációban nem részesült te-
lepülési önkormányzatok fejlesztéseinek 
támogatására 112 millió keretösszegig. 
A támogatási célok: egészségügyi feladat-
ellátást (orvosi rendelő), illetve igazga-
tási tevékenységet szolgáló épület (pol-
gármesteri hivatal) felújítása, fejlesztése, 
energetikai korszerűsítése, továbbá a te-
lepülés belterületén járda építése, illetve 
a csapadékelvezetési rendszer kiépítése. 
A képviselő-testület felhatalmazza a pol-
gármestert, hogy az orvosi rendelő ma-
gastető építésére, valamint a Polgármes-
teri Hivatal bővítésének terveztetését és 
engedélyeztetését indítsa el.

A képviselők a Rábai Miklós Művelődé-
si Ház nagytermében a lámpatestek ledes 
világításra történő cseréjére keretösszeget 
határoztak meg. Amikor a jelenlegi lám-
pákat beszerelték, nem vették fi gyelembe, 
hogy fölötte szigetelés van, és a hagyomá-
nyos lámpatestektől nagy hő keletkezik.

A testület a Széchenyi utcai sétány épí-
tésére a HungaroControl Zrt. pályázatán 
nyert 1,2 millió forint támogatáshoz a 800 
ezer forint önerőt biztosítja. A testület a 
kivitelezési munkákkal az EKO Kft -t bízta 
meg.

Európa bajnok lett Szatmári Zsuzsanna 
(képünkön), az Ecseri Kulturális és Sport 
Egyesület elnöke, darts versenyzője. 

Augusztus 4. és 8. között rendezték meg 
az olaszországi Lignano Sabbiadoro vá-
rosában a FECS Darts Európa- és Világ-
bajnokságot. Zsuzsanna – más nagyszerű 
eredményei mellett – vegyespárosban 
(Mixed kategóriában), Végső Jánossal az 
oldalán állhatott fel az Európa Bajnokság 
dobogója legmagasabb fokára. Szatmári 
Zsuzsannáról portrét közöl a Cserfa októ-
beri száma. 

Szatmári Zsuzsa 
darts
Európa 
bajnok
lett

Két győzelemmel örvendeztette meg szur-
kolóit az ecseri labdarúgó csapat. Augusz-
tus 26-án a Pest megyei kupa-mérkőzésen 
győzték le a tárnoki együttest.

Ecser S.E. - Tárnok KSK 1-0 (1-0)
Góllövő: Földváry Attila 28’
Sárga lap: Szabó András Attila 84’, Tóth 

Máté 88’
A következő meccsen Mogyoródra uta-

zott a csapat.
Mogyoród FC - Ecser S.E. 1 - 2 (1-1)
Gólszerzők: Brunner Ádám 12’ és Fehér 

Tamás 65’.
Sárga lapok: Félix Attila 15’, Földváry 

Attila 60’, Brunner Ádám 72’.
A csapat így jól kezdte a szezozt. Füg-

getlenül a csoportbeosztás változásától az 
ecseri futballisták helytálltak az első mér-
kőzéseken. A falu sportszerető lakói bíznak 
a jó folytatásban. Szeretik a csapatot, szíve-
sen látogatnak ki a hazai meccsekre, öröm-
mel szurkolnak. Főleg, ha nyernek a fi úk. 

Győztek a focistáink
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Sebes szárnyakon repült el a nyár, s hirte-
len megint azon kaptuk magunkat, hogy 
ünneplő ruhában állunk az iskola udvarán 
és hallgatjuk a másodikosok tanévnyitó 
műsorát, csodáljuk az elsősök ügyességét 
és bátorságát. Egyszóval egy újabb tanévet, 
jelesül a 2015-2016-ost kezdi meg a Laky 
Ilonka Általános Iskola összes diákja és ta-
nára. 

Persze az új tanév nem a szeptember 
1-jei becsengetéssel kezdődik meg az is-
kolánknak. Alig zártuk le az előző szor-
galmi időszakot, már elkezdtük tervezni 
a nyári munkálatokat. Ennek köszönhető, 
hogy megújult az iskola emeletes szárnya, 
lépcsőháza, büféje, hogy majdnem 50 ra-
diátort lecseréltünk, hogy helyére kerültek 
a tablók, hogy minden osztály a megfelelő 
teremben, a megfelelő iskolabútorokkal 
kezdhette meg az idei tanévet, hogy az 
ebédlő elhasználódott székei helyett új szé-
keken ülhetnek a gyerekek, hogy minden 

osztályunknak valahol meg tudjuk tartani 
a testnevelést, hiszen már minden évfolya-
mon heti 5 van. (Köszönet a művelődési 
háznak.)  Mindez nem volt egyszerű fel-
adat, hiszen iskolánk létszáma egy kicsivel 
nőtt is az előző tanévhez képest, most 295-

en vagyunk. 
Az iskola felújításáért köszönetet szeret-

nék mondani Kun Attilának, az EKO Kft . 
minden dolgozójának, akik közül voltak 
olyanok is, akik velem együtt még a hétvé-
geken is azon fáradoztak, hogy időre meg-
legyen, elkészüljön minden.

2015. augusztus 17-én tartotta az isko-
la nevelőtestülete az alakuló ülését, s ezzel 
tulajdonképpen be is indult a „nagyüzem”, 
hiszen a következő héten már a leendő el-
sősök vették birtokukba az iskolát. Az egy-
hetes gólyatábor alatt alaposan megismer-
hették az intézményt, az itteni szokásokat, 
sok-sok játékos feladatot oldhattak meg, 
ráhangolódtak a 45 perces órákra, amely 
nem egyszerű kihívás egy ilyen korú gyer-
mek számára. De a tanító nénik szerint na-
gyon könnyen megugrották ezt az akadályt 
is. Sikeres iskolai éveket kívánunk nekik és 
a szüleiknek is!

Az idei tanévben is megszervezzük a 
hagyományos programjainkat. Lesz – a 
teljesség igénye nélkül – papírgyűjtés, szü-

reti bál, Nemzetek napja, tehetségnap, Lu-
ca-napi vásár, Mikulás-buli, kampánynap, 
fordított nap, jutalomkirándulás, farsang, 
jótékonysági bál, erdei és nyári tábor, osz-
tálykirándulások, stb. 

Az idei tanév különösen nehéz lesz, mert 
elindulnak a minősítések és a tanfelügyele-
tek, amelyek elsősorban a pedagógusokat 
állítják új kihívások elé, de a diákok számá-
ra is szokatlan helyzeteket teremtenek.

A szülőket minden fontos eseményről az 
elektronikus naplóban (mozanapló) fog-
juk tájékoztatni, ezért kérjük önöket, hogy 
rendszeresen nézzék az ott elküldött üzene-
teket, illetve gyermekeik értékelését, jegye-
it. Ha valakinek belépési problémái vannak, 
keressen bennünket az iskola titkárságán, 
hogy megoldhassuk, vagy új jelszót adhas-
sunk.

Végezetül szeretnék mindenkinek – diá-
koknak, szülőknek, nagyszülőknek, peda-
gógusoknak – sok erőt, kitartást, türelmet 
kívánni erre a tanévre is.

Kiss Katalin igh.

Ismét egy új tanév kezdődött

Kiss Katalin tájékoztatója az évnyitón

k i bál N k j h é

Arany Zsolt igazgató évnyitó beszédét tartja. Az elnöki asztalnál Gál Zsolt 
polgármester és Kiss Katalin igazgatóhelyettes

Elkészültek az útburkolatok a Kálvárián
Nagy örömmel tájékoztatom az ecseri la-
kosokat, hogy elkészült a Kálvária lakó-
területen az utcák burkolata. Időközben a 
műszaki átvétel és az ünnepélyes átadás 
is megtörtént. Remélem, mindenki elége-
dett az út minőségével és tapasztalja en-
nek előnyeit. Bízom benne, hogy a mun-
kálatok során felmerült kellemetlenségek 
az idő múltával feledésbe merülnek.

A négy utca mellett megkezdtük a Mik-
la Pál és a Szent Antal utca felső részének 
és a teljes Belső-Kálváriának a martasz-
falttal történő terítését. Ha nem is vég-

leges megoldás, de az eddigi állapothoz 
képest egy kevésbé poros, kényelmesebb 
helyzetet biztosít.

Sajnálattal vettük tudomásul, hogy a 
MÁV nem járul hozzá anyagi forrással az 
állomás és a peron üzemeltetéséhez. Év 
eleje óta nem kaptunk támogatást annak 
ellenére, hogy az EKO Kft. továbbra is 
elvégezte az ezzel járó munkát. A MÁV a 
mostani állítása szerint további megálla-
podást nem köt, hanem ismételten ők ve-
szik át a terület kezelését. A részletek még 
nem ismertek, folyamatosan egyeztetünk 

velük.
Megtörtént a 

Cserfa-szobor át-
adása, amire több 
száz ecseri kérte, 
hogy a neve fel-
kerüljön. Nagyon 
örülök, hogy van 
olyan kezdemé-
nyezés, ami ek-
kora érdeklődést, 
összefogást eredményez

                       Gál Zsolt polgármester
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A kenyérszenteléstől az utcabálig
Ünnepi szentmisével kezdődött augusztus 20. Ecseren. A szer-
tartás keretében Hupka József nyugdíjas plébános megszentelte 
az új kenyeret, szentbeszédében felidézte államalapító Szent Ist-
ván életének állomásait.

A templomból a hívek átsétáltak a községházával szemben 
felállított emlékmű avatására, ahol már gyülekezett a falu lakos-
sága. Eljöttek az avatásra Ecser testvértelepüléseinek képviselői. 

Az avatás alkalmából Danka Balázs András elmondta Árpád 
vezér legendáját a nagyközség nevének kialakulásáról. Beszédet 
mondott Gál Zsolt polgármester, Aszódi Csaba András, az Ecseri 
Szlovák Önkormányzat elnöke. Wendler Attila operaénekes el-
énekelte Erkel Ferenc Bánk Bán című operájának leghíresebb 
áriáját, a Hazám, hazám című szerzeményt.

A Vágbesztercei Fúvószenekar előadása előtt Hupka József 

nyugdíjas plébános megáldotta az emlékművet.
Nem sokkal a déli harangszó után kezdődött az Ecserért kitün-

tető cím átadási ünnepsége a Rábai Miklós Művelődési Házban. 
A kitüntetettek: Kiss Tamás, az iskola egykori igazgatója, a húsz 
éves polgárőrség és a hetven éves néptánccsoport. A díjakat dr. 
Szűcs Lajos, Ecser országgyűlési képviselője adta át. A kitün-
tetetteknek Bokor Jutta és Wendler Attila operaénekesek adtak 
műsort, Lugosi Anna zongorakísérete mellett.

Az augusztus 20-i ünnep délutáni programja hat órakor Ba-
ricz Gergő koncertjével kezdődött a sportpályán. Majd fellépett 
a régi ecseri néptáncosok csoportja, a Zöldkoszorú Néptánccso-
port és a Nazirah Hastánc Együttes.

Következett a várva várt és idén is nagy sikert aratott tűzijáték, 
végül DJ Gaga retró bulis utcabálja zárta az ünnepet. 

Az ünnepség kezdetén Danka Balázs 
András elmondta Árpád vezér legen-
dáját, amelyet szájhagyomány alapján 
ismernek a falubeliek. Íme!

Történt régen, Árpád vezér idejében, 
hogy Árpád fejedelmünk katonáival el-

indult körbejárni az új Hazát.
Több napi járás után már igen megfá-

radtak, pihenőhelyet kerestek.
A közelben pásztorok legeltették nyá-

jukat. Megszólítja őket Árpád vezér:
– Jó napot, pásztorok!         
– Jó napot a Vezérnek és kíséretének! 

– felelik azok
– Hogy hívják-e helyet? Mondjátok 

meg nékem!
– Nem tudjuk mi azt Felséges urunk. 

Nincs ennek a helynek neve, pedig már 
dédapáink is ide jártak legeltetni.

- No, nem jól van ez így – gondolta 
magában Árpád vezér – elnevezem hát 
akkor magam! S ahogy körülnézett, 
megpillantott egy nagy cserfát a mező 
közepében.

Így szólott akkor Árpád vezér:
– Katonák! Látjátok amott e nagy 

cserfát? Telepedjetek le alá megpihen-
ni!

Ti pedig, pásztorok jegyezzétek meg 
az idők végezetéig: 

Árpád vezér e cser alatt pihent, ezért 
legyen e hely neve mostantól Ecser!

Gál Zsolt polgármester ünnepi beszéde.
Tisztelt Ünneplő Közönség, Kedves 

Ecseri Barátaim, Tisztelt Vendégeink!
Ma, augusztus 20-án államalapító ki-

rályunkat, Szent Istvánt, a keresztény 
Magyarország létrejöttét, az új kenye-
ret, amelyet elődeink „élet”-nek nevez-
tek ünnepeljük. Nemzeti ünnepeink kö-
zül talán csak erre az egyre nem vetődik 
a gyász árnyéka, mert ez a nap nem a 
szomorú emlékezést jelenti a magyar-
ságnak, hanem a megújulást, a bizako-
dást, a jövőbe vetett hitet. Szent István 
fi ának, Imre hercegnek gondos apa és 
uralkodó módjára útmutatásként átad-
ta azokat a követendő példákat, örök 
erkölcsi igazságokat, amelyeket fon-
tosnak tartott, mert szentül hitte, hogy 
ezek megtartása garantálni fogja a ma-
gyarság megmaradását.

A mai, helyi ünnepünkre István ki-
rály Intelmeiből a nyolcadik egy rövid 
részét szeretném idézni, mert nagyon is 
illik erre az emlékműavatásra. Ez így 
szól:

„Őseink követése foglalja el a királyi 
méltóságban a nyolcadik helyet. Ezért 
hát kövesd szokásaimat, a tieid közt ki-
magasló így leszel, s az idegenek dicsé-
retére szert így teszel.”

Nekünk, kései utódoknak az a kö-
telességünk, hogy megvédelmezzük 
mindazt, amit Ecser alapítói és benépe-
sítői örökül hagytak, tartozzanak azok 
bármilyen nemzetiséghez. Őrizzük meg 
a hagyományainkat, de vállaljuk fel 
az újat, a modernet is. Ha így teszünk, 
együtt örülhetünk nagyközségünk gya-
rapodó értékeinek, melyek közül 

Árpád vezér 
e cser alatt…

Bizakodás, 
megújulás, jövő

Gál Zsolt polgármester

Danka Balázs András
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Az összefogás
emlékműve

ez az emlékmű a legújabb, s szí-
vünknek talán ezért ez a legked-
vesebb is.

Tisztelt Megjelentek!
A fa minden növényi jelkép közül a 

legösszetettebb és a legősibb is. Az élet, 
az örök fejlődés, a növekedés, a folyto-
nos megújulás szimbóluma.

Ez a stilizált cserfa nem gyökerezik 
mélyen a földben, de ha a talapzaton 
túlnézünk, akkor olyan, mint az élő fa, 
mely erősen Ecser földjébe kapaszko-
dik. Ez a fa olyan, mint mi magunk, 
hiszen nekünk is gyökeret kell eresz-
tenünk, bennünket is múltunk, törté-
nelmünk táplál, illetve az összetartozás 
érzése, melynek nem is lehetne szebb 
tárgyiasult formája, mint ez az emlék-
mű, amely példaértékű összefogással 
készült. Engedjék meg, hogy kifejez-
zem köszönetemet és tiszteletemet 
mindazoknak, akik időt, fáradságot nem 
kímélve segítettek ezen alkotás létreho-
zásában.

A cserfára felkerült nevek, régiek és 
újak, azoknak a családoknak a nevei, 
akik itt éltek, dolgoztak, akik most pró-
bálják még összetartóbb közösséggé 
formálni nagyközségünket és akiknek 
az utódai majd egyszer ránk emlékez-
nek ennek az emlékműnek a tövében.

Aszódi Csaba András, az Ecseri Szlo-
vák Önkormányzat elnökének  köszön-
tése. 

Megkülönböztetett fi gyelemmel kö-
szöntöm vendégeinket Szlovákiából. 

Engedjék meg, hogy néhány mondat-
ban szlovákul köszönthessem őket.

Nagy ünnep ez a mai számunkra. 
Büszkék vagyunk településünk múlt-
jára, gazdag történelmünkre és hagyo-
mányainkra. Az Ecseri Szlovák Ön-
kormányzat ezzel az alkotással kíván 
tisztelegni a község 700 éves múltja 
előtt, melyből 300 évet az ecseri szlo-

vák-tót közösség meghatározó jelenléte 
gazdagított. Ajándék ez az emlékmű a 
falunak. Célunk, hogy közös lakóhe-
lyünkhöz, szülőföldünkhöz kötődő ra-
gaszkodásunkat, összetartozásunkat fe-
jezze ki, tartozzunk akár a falut újraépítő 
ecseri őslakosok vagy a később érkezett 
ecseriek közé. A kulcsszó: ECSERIEK, 
akik együtt, egymást tisztelve gyarapít-

juk szeretett lakóhelyünket.
A település évszázados jelképe a 18. 

századtól községi pecsétnyomókon 
szereplő lombos fa – cserfa motívum. 
Ez szolgált alapul a jubileumi alkotás 
tervezésekor, melyre felkerült az első 
írásos említés évszáma – 1315 – is, de 
gazdag faragás jeleníti meg Ecser mai 

címerét is. Ha a fa mögé nézünk, egy 
nagy ecseri történelemkönyv nyílik ki 
előttünk, mely családneveken keresztül 
mutatja be a falu történetét. Itt találjuk a 
700 évvel ezelőtti földbirtokos nevét, a 
300 éve érkezett első telepesek neveit, 
az Ecsert újratelepítő Grassalkovichok 
nevét, a Rákóczi szabadságharcban 
részt vett ecseri katonák neveit is. Szere-
pelnek az emlékművön a háborúk ecseri 
hőseinek családnevei, a tanácsköztársa-
ság helyi vezetői, a Szlovákiából átte-
lepült családok sora és az 56-os ecseri 
nemzeti bizottság elnökének neve is. Ha 
mélyen a sorok közé néztünk, megtalál-
juk templomunk építése óta az összes 
itt szolgáló papot, az ecseri bírókat, ta-
nácselnököket, tanácstitkárokat, polgár-
mestereket, jegyzőket, tanítókat, kán-
torokat, harangozókat, a bábasszonyt, 
a tűzoltó parancsnokot, az óvónőket, 
iskolaigazgatókat, de meggyilkolt pa-
punk és jegyzőnk neve, valamint falunk 
botanikus tudós szülöttének neve is sze-
repel a táblákon. És természetesen sok-
sok ecseri családnév, akik alakították és 
ma is alakítják és gyarapítják telepü-
lésünket.  Az emlékmű minden ecseri 
polgár összetartozásának kifejezése, 
így mindenki neve felkerülhetett rá, aki 

ecserinek tartja magát és kérte családne-
vének megjelenítését, függetlenül attól, 
hogy családja mióta él a településen. 
A táblák nagy száma is mutatja, hogy 
igen nagy volt az érdeklődés az emlék-
mű iránt. A talapzatba helyezett ópusz-
taszeri, pozsonyi, kistarcsai, tiszaigari, 
kókai, bagi, muraszemenyei és sári föld 
pedig azokról a településekről került az 
emlékmű dombjába, ahonnan egy-egy 
ma már szinte törzsgyökeres ecserinek 
számító lakosunk származik, de küldött 
földet testvértelepülésünk, Cabaj-Čápor 
polgármestere is.

Nagy összefogás mutatkozott 

Aszódi Csaba András

Az alkotók: Koltai László és Mezőfi  
Zsuzsa szobrászművész-házaspár

Emléktábla a 300 éve érkezett 
szlovák családok tiszteletére 

Jozef Ligač polgármester és a szlovák 
küldöttség egy csoportja

Cserfa_2015_szeptember_03.indd   5 2015.09.08.   15:28:27



6 Cserfal 2015. szeptember 11. Augusztus 20.

az alkotás létrehozása során is. 
Engedjék meg, hogy néhány szót 
szenteljek az alkotóközösségnek, 

akik közös munkájából nőtt ki a falu 
Ecserfája. Az emlékmű Koltai Lász-
ló és Mezőfi  Zsuzsa szobrászművész 
munkája, melyhez a fatörzset Varga Dá-
niel ajánlotta fel. A kb. 130 éves cser-
tölgy a nógrádi erdőkből került Ecserre. 
A szobor kovácsoltvas elemeit Kockás 
László készítette, a fém táblák Rangits 
Zoltán munkáját dicsérik, felhelyezésü-
ket Kurunczi Lajos és családja végez-
te. Az emlékmű alapzatát az EKO Kft. 
készítette és a felállításnál is segítettek.  
Szimbolikus jelentősége van az Ecser-
fa dombját fedő köveknek is, hiszen 
azokból a Trencsén megyei hegyekből 
származnak, ahonnan a falut újra alapí-
tó családok érkeztek. A termésköveket a 
híres csejtei vár aljából Jozef Ligáč Ca-
baj-Čápori polgármester közbenjárásá-
ra kaptuk, hazaszállításukról a Gászler 
Kft. gondoskodott.  A domb kialakítása 
és a kövezés Házler Károly munkáját 
dicséri. A munkák szervezésében folya-
matos segítséget nyújtott Gál Zsolt pol-
gármester úr, Barta Zoltán jegyző úr, az 
Ecseri Szlovák Önkormányzat tagjai és 
tanácsadói is. Az alkotói közösség név-
sorát az emlékmű talapzatán lévő tábla 
hirdeti. Tisztelettel köszönöm mindany-
nyiuk önzetlen munkáját.

Szimbolikus az emlékmű avatására 
kiválasztott időpont is, hiszen Szent Ist-
ván király fi ához, Szent Imre herceghez 
intézett intelmeiben is a közös hazához 
való hűséget, összetartozást emeli ki. 
Biztos vagyok benne, hogy Szent Ist-
ván királyunk mai ünnepén örömmel 
tekint ecseri népére, akik ilyen „Bartó-
ki” szépségben tudnak együtt ünnepel-
ni – tartozzanak bármely nemzetiség-
hez, valláshoz vagy ideológiai nézetez.

Jubileumi ünnepségünk szerény sze-
replője az út másik oldalán álló Búdka 
falára helyezett emléktábla is, mely a 
300 éve érkezett szlovák-tót családok-
nak állít emléket. A táblán látható gra-
fi ka Hranka Krisztián munkája, mely a 
hegyekből ökrös szekerekkel Ecserre 
érkező családok útját jeleníti meg. A 
tábla állítását az Országos Szlovák Ön-
kormányzat és a Pest megyei Szlovák 
Önkormányzat támogatta.

Fogadjuk szeretettel településünk 
mindkét új köztéri alkotását, szolgálják 
ecseri összetartozásunk, identitástuda-
tunk és lokálpatriotizmusunk erősíté-
sét.

Idei Ecserért díjasok 

Felvételünkön: a polgárőrség képviseletében Horváth Zsolt, a 70 éves néptánccsoport 
részéről Lukics Gábor, továbbá Kiss Tamás egykori iskolaigazgató, illetve Gál Zsolt 
polgármester és a díjakat átadó dr. Szűcs Lajos, Ecser országgyűlési képviselője

– Mit Jelent ez a díj Önnek? – kérdez-
tük elsőnek Kiss Tamást.

– Nagyon meglepődtem, amikor meg-
kaptam a díjjal kapcsolatos értesítést. Az 
iskolának 1981-1998 között voltam az 
igazgatója.

– Részlet Gál Zsolt jellemzéséből: „Ve-
zetése alatt épült a tornaterem, a konyha 
és ebédlő, az 
iskola emeletes 
épületszárnya. 
Az addig több 
telephelyen mű-
ködő intézmény 
egy épületbe 
költöztetése is 
az ő nevéhez fűződik ugyanúgy, mint az 
udvar rendezése. Nem csak az iskola éle-
tében vett részt, a település üzemeltetési 
feladatait is az általa összeszervezett gép-
parkkal látták el.” Ez utóbbit hogy kell 
érteni?

– A falu üzemeltetését jelenleg az EKO 
Kft. végzi, akkor az iskola látta el ezt a 
feladatot is. Nekünk voltak gépeink, par-
koltatási lehetőségünk, konyhánk. 1981-
ben egy lerobbant állapotú épületet vet-
tem át, ebből kellett egy korszerűsített, jól 
felszerelt iskolát létre hozni.

– Még tornatermet is építettek. Ho-
gyan?

– Viszonylag kis iskola volt, 300 tanu-
ló járt ide. Akkoriban sem bővelkedtek 
az iskolák tornateremben. A kapcsolatok 
révén sikerült a Kohászati Gyárépítő Vál-
lalattal egy könnyűszerkezetes csarnokot 
idehozni, a helyi cégek, vállalkozások 
pedig segítettek a felépítésében. Olyan jól 
sikerült a munka, hogy napjainkban is ez 
a tornaterem szolgál az iskolában. 

– Húsz évet dolgozott Ecseren, de soha 
nem lakott itt.

– Épp akkor lettünk kész a sülysápi 
építkezésünkkel, amikor engem kinevez-
tek Ecserre igazgatónak. Mindig bejáró 
voltam, de ez nem zavart különösebben. 
Ha kellett, itt voltam reggel négykor, ha 
szükséges volt, este tízig is maradtam. Ki 
szeretném emelni, hogy mind a pedagó-
gusok, mind a karbantartók között olyan 
emberekkel dolgoztam, akikre a mai na-
pig büszkék vagyunk. A maiak közül még 
együtt dolgoztam Kovács Istvánnéval, 
Papp Andrásnéval, a későbbi igazgatóval, 
Szeverné Csekei Csillával.

– Most mivel foglalkozik?
– Mióta elkerültem Ecserről, személy-

szállítással foglalkozom. A nyugdíjig egy 
évem van még. 

– Ön szerint miért kapta a díjat?
– Talán azért, mert – ezek sze-

rint – nem végeztem rossz munkát 

Ecser jobbá, szebbé, élhetőbbé, biztonságosabbá tételéért Ecser Nagyközség Ön-
kormányzatának Képviselő-testülete által odaítél elismerést adta át dr. Szűcs Lajos, 
Ecser országgyűlési képviselője és Gál Zsolt polgármester augusztus 20-án Kiss Ta-
más egykori iskolaigazgatónak, a polgárőr egyesületnek és a 70 éves néptánccso-
portnak. 

Kiss Tamás
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a tizennyolc év alatt. 
Az Ecseri Polgárőr Egyesület 

képviseletében Horváth Zsolt el-
nökhelyettes vette át a díjat. Gál Zsolt 
polgármester méltatásában elmondta, a 
képviselő-testület a 20 éves polgárőrség-
nek, a település 
közbiztonságá-
ért, a lakosok 
biztonságérzeté-
nek növeléséért 
végzett munká-
jukért, a rendez-
vények biztosí-
tásáért, a Maglódi rendőrőrs munkájának 
hathatós segítéséért ítélte oda a díjat. Hor-
váth Zsoltot kérdeztük.

– Hogyan fogadták a polgárőrök az el-
ismerést?

– Az Ecserért díjat húsz év munkájának 
elismeréseként kapta az egyesület. A díj 
átfogja a régebben szolgáló és a jelenleg 
polgárőrként tevékenykedő önkéntesek 
munkáját. Jóleső érzéssel fogadtuk a dí-
jat, mert az elismerésben teljes mértékben 
érezzük az önkormányzat mellett a lakos-
ság megbecsülését is. 

– Nehéz polgárőrnek lenni?
– Munkánkat a szabadidőnkben vé-

gezzük, tehát mindenki a civil életétől, a 
családjától veszi el hozzá az időt. A mai 
világban egyre nehezebb önkénteseket 
találni erre a feladatra. A település köz-
biztonságának erősítéséért dolgozni még-
is nagyszerű. Nagy elkötelezettség kell 
hozzá.

– Meg – gondolom – a település, Ecser 
szeretete.  

– Így van. 
Ecser Nagyközség Képviselő-testülete a 

70 éves néptánccsoportnak, a hagyomány-
őrzés és a kulturális élet szervezésében, 
fenntartásában vállalt szerepéért adomá-
nyozta a díjat. A szervezet szerepe elévül-
hetetlen a település hírnevének öregbítése 
terén. Ma már Ecser neve az ecseri lako-
dalmassal nemzetközi szinten is összekap-
csolódik, az állami népi együttes mellett az 
ecseri néptánccsoport juttatja el az ország 
több pontjára és nemzetközi színhelyekre 
is a lakodalmast és az ecseri hagyományo-
kat. Az elismerést Lukics Gábor vette át.

– Mit jelent a tánccsoportnak ez a szép 
elismerés? – kérdeztük tőle.

– Nagy megtiszteltetés számunkra. 
Nagyon örülünk neki. A testület valószí-
nűleg azt a sok munkát értékelte, amely-
lyel az együttes működtethető. Hetven 
évig folyamatosan volt néptánccsoport 
Ecseren. Hol sokan voltak, hol kevesen. 

Volt, amikor nagyon sikeres volt, máskor 
kevésbé. A lényeg azonban, hogy mindig 
volt. Folyamatosan kitartunk és teszünk a 
faluért. 

– A jelenleg a csoportot alkotó társaság 
mióta van együtt?

– Ez a társaság 1999-ben jött össze. 
2000-ben alapítottuk meg a Zöld Koszo-
rú Hagyományőrző Kört. A díjat az ecseri 
néptánccsoport kapta, s nem a Zöld Ko-
szorú. 

– Mennyi elfoglaltsággal jár a magas 
művészi színvonal produkálása?

– Nagyon sok elfoglaltságot jelent. 
Hetente több alkalommal próbálunk, 
hétvégén nemritkán két-három fellé-
pés. Folyamatosan kapcsolatban va-
gyunk egymással. Szervezzük a próbá-
kat, a fellépéseket. Maga a szervezés is 
rengeteg energiát emészt, nem beszél-
ve a ruhák varratásáról, karbantartásá-
ról. Pályázatokat írunk, elszámolásokat 
készítünk. Itt mindent mi csinálunk.

– Miből lehet fenntartani egy ilyen 
együttest?

– Bevételeink nagytöbbsége pályá-
zatokból szár-
mazik. Eze-
ket leginkább 
Aszódi Csaba 
Andrással ket-
ten fi gyeljük, 
írjuk, hiánypót-
lást készítünk, fi gyeljük a számlákat, 
készítjük az elszámolásokat. Hosszú 
éjszakákat töltünk ezzel a munkával. 
Sikerül néha külföldi pályázatokon is 
indulni. Emellett szép támogatást ka-
punk az önkormányzattól, amit nagyon 
köszönünk.

– Hány fős a Zöld Koszorú hagyo-
mányőrző kör?

– A teljes szervezet több, mint száz 
tagú. Van két óvodás, két iskolás cso-
portunk, vannak a nyugdíjasok és va-
gyunk mi, a klasszikus felnőtt együttes. 
Ők mindannyian táncolnak. Van egy új 
csoportunk, amely a régi táncosokból 
állt össze újból. Közös jellemzőjük 
hogy hatvan évesek alkotják.

– A gyerekek között akadnak tehet-
ségek?

– Több is. Őszintén reméljük, hogy 
felnőtté válásuk után is folytatni fogják 
ezt a vonalat. 

– Ha nem lenne tánccsoport, szegé-
nyebb lenne az életetek?

– Feltétlenül. Nekem személy sze-
rint is rengeteget adott. Jó kapcsolatok, 
barátságok születtek, nekem jegyest 

adott a társaság. Ugyanakkor sokat el 
is vett. Nekem például a középiskolás 
barátaim azért tűntek el, mert mindig a 
táncosokkal voltam.

– Milyen munkát végeznek civilben 
a táncosok?

– A legkülönbözőbbeket. Van köz-
tünk buszsofőr, portás, vállalkozó, el-
adó, egyetemi oktató, üzemi alkalma-
zott, pályázati bíráló. Mindenki mást 
csinál. 

– A magyarságot, a kultúrát – gondo-
lom – egyformán szeretik?

– Persze, ez kapcsol össze bennün-
ket, így alkotunk egészséges szimbi-
ózist a szlováksággal a tánccsoporton 
belül.

Jozef Ligač, Cabaj-Čapor polgármestere 
az ünnepség végén köszöntőt mondott a 
díjátadó ünnepség nyilvánossága előtt.

A szlovák testvértelepülés vezetője meg-
köszönte a meghívást erre a jeles napra. Tol-
mácsolta Cabaj-Čapor lakosságának, képvi-
selőinek az ecserieknek küldött szívből jövő 
üdvözletét. Nagyra értékelte a települések 

között kialakult gyümölcsöző kapcsolatot, 
amely nemcsak a vezetőket, hanem a la-
kosságot is közelebb hozta már egymáshoz. 
Kiemelte, milyen nagyszerű dolog együtt 
ünnepelni, a jeles évfordulókon találkozni, 
koccintani egy barátságra, s az együttműkö-
désre, a közös jövőre. Ezt a hangulatot kell 
átemelni a hétköznapokba, hogy a testvérte-
lepülési kapcsolat még szorosabb legyen a 
jövőben. Jozef Ligač végezetül jó egészsé-
get kívánt minden ecserinek, s eredményes 
munkát a falu további fejlesztéséhez.

Jozef Ligač 
köszöntése

Horváth Zsolt

fi lllllljjjüjüjükkkkkkk ááááá l
Lukics Gábor

Jozef Ligač
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Szent István király emlékezete
Hupka József nyugalmazott plébános az 
augusztus 20-i ünnepi szentmise kereté-
ben élvezetes előadásban idézte föl Szent 
István király emlékét. 

A magyar törzsek fejedelmei között 
Géza különleges hatalmi pozíciót vívott 
ki magának. Elsősorban politikai megfon-
tolásokból nyugat felé fordult és megnyi-
totta a kereszténységnek az ország kapuit. 
Ebben keresztény feleségének, az erdélyi 
Saroltának befolyása is érvényesült. Been-
gedte az országba Pilgrim passaui püspök 
követeit. A bajor papok egyike keresztelte 
meg őt, Mihály testvérét és 973-ban vagy 
974-ben fi át, Vajkot, aki a keresztség vizé-
ben és lélekben történt szent újjászületé-
sekor a passaui egyházmegye védőszentje 
után az István nevet kapta. Az országban 
azonban még túlsúlyban volt a pogányság, 
és a pogány elem keveredett a keresz-
ténységgel. A királyi udvarban, Gézánál 
éppúgy, mint uralomra vágyó feleségénél, 
a keresztény gondolat kezdetben inkább 
dinasztikus és állami célokat szolgált, 
mintsem Krisztus szent ügyét. Géza, hogy 
a kereszténység felvételét és ezzel kap-
csolatban a nyugati orientációt biztosítsa, 
s házának hatalmát megszilárdítsa, kizárta 
a trónöröklésből versenytársát, Koppányt, 
és termetre ugyan kicsiny, de jellemben, 
bátorságban és helytállásban messze ki-
emelkedő fi át, Istvánt jelölte utódjává. 
Prágából meghívta Adalbert püspököt, 
hogy a megtérést elmélyítse, és István to-
vábbi képzését előmozdítsa. Adalbert volt 
az is, aki a fejedelmi ifjút megbérmálta, 
és vallási szempontból előnyösen befo-
lyásolta. Ő közvetítette 995-ben az István 
és Gizella között létrejött házasságot is. 
Amikor az ifjú trónörökös atyja halálakor, 
997-ben átvette a hatalmat, a keresztény 
szellem és vallásos világnézet már szilárd 
gyökeret vert benne. 

Egyelőre azonban még véres csatákat 
kellett vívnia az ellene fölkelt törzsfőkkel. 
A Veszprém melletti győzelem és Kop-
pány halála őt legfőbb belső ellenségétől, 
az országot pedig a pogányságba való 
visszaeséstől szabadította meg. A Kons-
tantinápolyban megkeresztelt Gyula és 
Ajtony leverése viszont a Bizánchoz való 
csatlakozás tervét hiúsította meg. Azonkí-
vül István megszerezte magának a Tiszán 
és Dunán túl fekvő területeket, valamint 
Erdélyt, és ezáltal gyarapította országát, 
uralmát és birtokát. 

Ezzel megteremtette messzenéző ural-

kodói programjának előfeltételeit, és 
szívós energiával, okos taktikával fogott 
hozzá nemzetpolitikai fő feladatához. A 
történelmi keresztút előtt álló országban 
négy nagy probléma jelentkezett: a ke-
reszténység megkedveltetése és szívüggyé 
tétele, közösségben az apostoli székkel és 
Nyugattal; az állam önállósága, vagyis 
nemzeti függetlenség mind a német-ró-
mai, mind a bizánci 
császársággal szem-
ben; erős monarchia 
és politikai egység 
fölépítése, vagyis 
a törzsi önállóság 
és hűbéri hatalom 
megszüntetése köz-
ponti kormányhata-
lom alapítása által; s 
végül mindamellett, 
amennyire csak le-
hetséges, a magyar 
népi jelleg és szo-
kások megőrzése a 
Nyugat-Európába 
való egyidejű beil-
leszkedés közepette. 

Diplomáciai és politikai érzéke, mely-
lyel nemegyszer a gyakorlatban egymás-
nak ellentmondó célokat is el tudott érni 
korának, sőt mondhatni, az egész magyar 
történelemnek legnagyobb államférfi á-
vá avatta. Politikai, vallási és társadalmi 
szempontból tulajdonképpen ő teremtette 
meg Magyarországot, István jelölte ki és 
biztosította a jövőbe vezető utat népének. 
A magyarságnak négy különböző szom-
szédos kultúra – a török-mohamedán kele-
ten, a görög-szláv a Balkánon, a latin-né-
met nyugaton és a pogány-szláv északon 
– feszültséggel teli területén kellett ezek 
ostromló befolyásával és ellentmondá-
saival küzdelmet folytatnia. A változást, 
amelyet István hozott, jól megvilágítja 
egy világpolitikai jelentőségű tény: trónra 
lépése előtt nem egészen fél századdal a 
magyar lovascsapatok még halálosan fe-
nyegették Nyugatot és a kereszténységet, 
egészen az Augsburg melletti Lech-mező-
ig hatolva előre. Az István által alkotmá-
nyában, kiterjedésében, kultúrájában és 
történelemformáló erejében újjáalakított 
Magyarország ezzel szemben a keresz-
tény Nyugat előretolt bástyája lett az elő-
nyomuló mongol és török veszély ellen, és 
évszázadokon keresztül védőfal az ázsiai 
hódítók barbárságával szemben. 

Az állami törvényhozásban, a kor-
mányzásban és gazdasági vonalon si-
került szerencsésen összeolvasztania a 
nyugati elemeket, mindenekelőtt a frank 
grófság-alkotmányt a hazaiakkal. Ugyan-
ilyen messzenéző megértéssel képviselte 
népe sajátosságát és érdekeit a határokon 
túl is. Gondolt Európa és a keresztény 
világ egységére. A keresztény magyar 

szellemet külföldön is jelenvalóvá tette: 
Jeruzsálemben bencés kolostort, Rómá-
ban zarándokházat, Konstantinápolyban 
díszes templomot építtetett. 

Egyik fő munkatársa, a 993-ban Prágá-
ból érkezett Asztrik szerzetes II. Szilvesz-
ter pápához fordult jogai megerősítéséért 
és a teljhatalom kieszközléséért. Célja az 
volt, hogy a keresztény királyság méltó-
ságára emelkedjék, nemkülönben, hogy 
már eleve kizárjon mindenféle függősé-
get a német birodalomtól és a szomszé-
dos bajor egyháztól, s országa egyházát 
az állammal szorosabban egybekapcsolja. 
Asztrik valóban kieszközölte urának a ko-
ronát, az előtte hordozott keresztet és azt 
az apostoli kiváltságot, hogy püspöksége-
ket alapíthasson és egyházi főméltóságo-
kat nevezhessen ki. 

Az 1000. év karácsonyán kenték föl és 
koronázták királlyá Istvánt Esztergom-
ban. Ez egyenlő volt szuverén királyi 
méltóságra emelésével és apostoli külde-
tésének elismerésével. A pápától kapott 
előjogra támaszkodva birodalmának szi-
lárd egyházi szervezetet adott: tíz egyház-
kerületet alapított (12 volt tervbe véve), 
köztük két érsekséget: Esztergomban és 
Kalocsán, valamint nyolc püspökséget. 

Két fájdalmas esemény árnyé-
kolta be élete alkonyát, mindkettő 

Hupka József prédikáció közben 
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legbensejéig érintette. Imre fi át, a 
rendkívül erényes ifjút rendelte és 

készítette elő trónörökösévé. Még halála 
előtt meg akarta vele osztani az uralmat. 
Imrét azonban közvetlenül uralkodótársá-
vá koronázása előtt, 1031-ben egy vadá-
szat alkalmával vadkan támadta meg és 
sebezte halálra. István másik gyermeke 
már korábban meghalt. Így nem maradt 
közvetlen örököse. Az Árpád-nemzet-
ség egyetlen leszármazottja Vazul volt, 
ő azonban ifjúkori ballépéseiért börtön-
ben ült. A súlyosan beteg király megke-
gyelmezett neki, kiengedte a fogságból, 
sőt azon gondolkodott, hogy még éle-
tében maga mellé veszi és trónra emeli. 
A rossz tanácsra hallgató hálátlan rokon 
azonban egy galád összeesküvésbe ke-
veredett, aminek az volt a célja, hogy a 
királyt meggyilkolják és az országban 
visszaállítsák a pogányságot. Ilyen ga-
zságot István nem hagyhatott büntetlenül, 
életművét nem engedhette elpusztítani. A 
királygyilkosság szándékáért halálbün-
tetés járt. István az összeesküvés három 
fejének kiszúratta a szemét és levágatta 
a kezét: ez abban az időben a súlyos go-
nosztevők szokásos büntetése volt, és a 
megérdemelt halálbüntetés esetén, mint 
itt, kegyelmi aktusnak számított. 

Amikor halálát közeledni érezte, magá-
hoz hívatta tanácsosait, s velük egyetér-
tésben Pétert, Velencében élő nővérének 
fi át tette utódjává. Mindenkit arra intett, 
hogy maradjanak meg az igaz hitben, sze-
ressék az igazságosságot, és főleg hűsé-
gesen ápolják a kereszténység zsenge ve-
tését. Közel hetven éves korában – a 11. 
században ritka magas korban –, 42 évi 
uralkodás után halt meg Mária mennybe-
vitelének napján, akit oly bensőségesen 
tisztelt s akinek tiszteletére több templo-
mot épített. Halála előtt neki ajánlotta az 
országot. 

Istvánt az egész nemzet gyászolta. Te-
metésére az egész országból sereglettek 
az emberek Székesfehérvárra. Ott, az 
általa alapított gyönyörű bazilikában – 
mely éppen akkor készült el, és ebből az 
alkalomból gyorsan fölszentelték – he-
lyezték ünnepélyesen nyugalomra földi 
maradványait. 

Az általános gyász igazi és szívből jövő 
volt. A nép érezte: István király személy-
ében a dinasztia megalapítója, a kimagas-
ló uralkodó és államalapító hunyt el, az 
erős és igazságos király, aki a szigort sze-
lídséggel tudta párosítani. Tudott harcol-
ni, ha a szükség úgy kívánta; mindazon-
által békeszerető volt. Támadó hadjáratot 

nem kezdeményezett, harcias nemzetét a 
gyümölcsöző béke világába vezette, és a 
még túlnyomóan vándorló, nomád életet 
élő népet a letelepedésre szoktatta. Az 
ország határain kívül is nagy tiszteletnek 
örvendett, egyrészt történelmi szerepe 
miatt, másrészt azért, mert menekültek-
nek és más sorsüldözötteknek menedéket 
nyújtott, a Szentföldre, Konstantinápoly-
ba, Ravennába vagy Rómába zarándokló 
idegeneknek pedig vendéglátást és ked-
vező átvonulást biztosított. 

Mint uralkodó tudatában volt Isten 
előtti felelősségének. Ragyogó példája 
volt ennek, hogy Szent István templo-
mában hivatalát évente letette, annak 
jeléül, hogy csak kölcsön kapta Istentől, 
és annak bizonyságára, hogy hatalmát 
Istennek áldozza. Lelki arculata abban 
a ,,fejedelemtükörben’’ is visszatükrö-
ződik, amelyet fi ának hagyott hátra latin 
nyelven. Talán nem ő maga írta, de min-
denesetre az ő közelében, politikai s er-
kölcsi elvei értelmében szerkesztették. Az 
akkori Magyarországon mindenképpen a 
legjelentősebb irodalmi alkotás. Ezekben 
az Intelmekben (Admonitiones) többek 
között a következő uralkodói szabályok 
találhatók: ,,Uralkodjál szelíden, alázat-
tal, békésen harag és gyűlölködés nélkül! 
A király koronájának legszebb ékszerei a 
jótettek; azért illő, hogy a király igazsá-
gossággal és irgalmassággal, valamint 
a többi keresztény erénnyel ékeskedjék. 
Minden nép saját törvényei szerint él; add 
meg az országnak a szabadságot, hogy 
aszerint éljen!’’ 

Halála után még egyszer lázadást szított 
a pogány visszahatás; a császári hatalom 
nyomása is erősödött Magyarországgal 
szemben. Végül azonban az itt-ott föl-
bukkanó zűrzavar után különösen László 
és Kálmán király visszavezette az orszá-
got István nyomdokaiba. Azóta István a 
nép szívében mindinkább legendás hőssé, 
népe apostolává, védelmezőjévé és Ma-
gyarország eszményévé magasztosodott 
föl. Benne és vele a korona, királyság és 
nemzet szinte misztikus egységgé olvadt 
össze. Sírja sokat látogatott nemzeti bú-
csújáró hellyé vált; számos imameghall-
gatás és csoda történt ott. Ünnepe nemzeti 
ünnep lett. 

László király 1083. augusztus 20-án 
pápai engedéllyel, a magyar püspökök, 
apátok és előkelők jelenlétében oltárra 
emeltette Istvánt, Imrével és nevelője, 
Gellért csanádi püspök földi maradványa-
ival együtt. Ez akkor egyenértékű volt a 
szentté avatással. 

Ecser augusztus 20-i ün-
nepségsorozatán, ame-
lyen az Ecserért díjakat 
– nagy örömömre – én 
adhattam át, nagyon fon-
tos gondolat hangzott el 
Gál Zsolt polgármester 
úr ünnepi beszédében. 

„Nekünk, kései utódoknak az a kötelességünk, 
hogy megvédelmezzük mindazt, amit Ecser ala-
pítói és benépesítői örökül hagytak, tartozzanak 
azok bármilyen nemzetiséghez. Őrizzük meg a 
hagyományainkat, de vállaljuk fel az újat, a mo-
dernet is.” Igaz szavak. 

Annak fényében pedig, hogy milyen giganti-
kus feladat előtt áll napjainkban az ország a mig-
ránsok helyzetének kezelésével kapcsolatban, 
különös értékkel bírnak. Hiszen így beszél egy 
felelős vezető, aki vigyázni akar a falujára, meg 
akarja őrizni annak értékeit, hagyományait, a te-
lepülését szeretné felvirágoztatni, elő akarja segí-
teni az itt élő közösségek boldogulását. A híreken 
keresztül Ecseren  is érezhető az aggódás, illetve 
a remény, a helyzet mielőbbi normalizálására. 

Orbán Viktor miniszterelnök felelőssége a 
fentihez hasonló gyökerekből, de egy ország, sőt 
Európa sorsának védelmében fogalmazódik meg. 

A miniszterelnök Kötcsén arról beszélt, hogy a 
határok megvédése nélkül semmilyen európai in-
tézkedésnek nincs értelme. Míg ezt nem tesszük, 
addig tízmilliók jönnek. Úgy vélte: Európában 
alábecsülik ennek a kockázatnak a mértékét. Itt 
nem százezrekről, hanem több tízmillió emberről 
van szó. Sokan nem menekültek, hanem azt az 
életet szeretnék élni, amit mi. Amit én megértek, 
de ez lehetetlen – fejtette ki a kormányfő hozzá-
téve, egyre többen jönnek nem háború sújtotta 
régióból, a jobb élet reményében. “Ha mindenkit 
beengedünk, tönkretesszük Európát” – mondta.

A 2010-es választási győzelem után Orbán 
Viktor így fogalmazott: „…minden idegszálam-
mal érzem, s a szívem mélyén pontosan tudom, 
hogy életem legnagyobb feladata előtt állok. Azt 
is tudom, hogy ez a feladat megoldható, de en-
nek a feladatnak a megoldásához szükségem lesz 
mindannyiukra, kivétel nélkül minden magyar 
emberre. Én pontosan tudom, hogy mi, magyarok 
nem vagyunk a meghátrálás emberei, mi a hűség 
emberei vagyunk, ebben van minden bizodal-
munk.”

Azóta számtalan akadályt vett sikerrel a kor-
mány – a lakosság érdekeit szolgálva. Az aktuális 
nagyfalatot most a migránsok jelentik. A megol-
dásban ilyen szemléletű közösségek segíthetnek 
a legjobban, mint Ecser.

Szerencsére sokan vannak. Nagyon sokan! 
Dr. Szűcs Lajos, 

Ecser országgyűlési képviselője

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

Elektromos háztartási gépek, szivattyúk, villanyboj-
lerek, benzinmotoros fűnyírók, láncfűrészek, 
(láncélezés), kerti kapák javítása. Lézernyomtató ka-

zetták töltése, cseréje. Földvá-
ry Tibor, Ecser, Steinmetz u. 
2/a. T: 06-20-9467-302.

NEM TUDJA ELADNI LAKÁSÁT? 
Próbálja elcserélni.

Ingyenes hirdetés: www.csere-lakas.hu

A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek.
A Családok Otthonteremtési Kedvezményének feltételei megtalálhatók a Hirdetményben, amelyet fiókjainkban, 
valamint a www.kormany.hu honlapon találhat. Forduljon munkatársainkhoz bizalommal!

CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI  
KEDVEZMÉNYE

2015. július 1-jétől igényelhető 
a PÁTRIA Takarékszövetkezet 36 fiókjában! 

CSOK ÉS LAKÁSHITEL 
EGYÜTTES IGÉNYLÉSE ESETÉN 

VÁLASZTHATÓ AJÁNDÉKOK

Hűtőtáska

Külső akkumulátor 
mobiltelefonhoz

WWW.CSOK.TAKAREK.HU    
     FACEBOOK.COM/PATRIATAKAREK

CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI  
KEDVEZMÉNYE

Hűtőtáska

Külső akkumulátor
mobiltelefonhoz

CSOK ÉS 
LAKÁSHITEL

EGYÜTTES 
IGÉNYLÉSE 

ESETÉN
VÁLASZTHATÓ 

AJÁNDÉKOK

 Ecseri fiók: (+36) 70 370 7922     Gyömrői fiók: (+36) 70 370 7932      Maglódi fiók:  (+36) 70 370 7923
 Mendei fiók: (+36) 70 370 7928  Sülysápi fiók: (+36) 70 370 7926

Rendezvények
2015. szeptember 26-én, szombaton 10 
órától

Sport – és Egészségnap az Ady Endre 
utcai Sportpályán az Ecser Sport Egye-
sület és a Rábai Miklós Művelődési Ház 
közös szervezésében

Programok:  bemelegítés, futás, kicsit 
másképp, kerékpározzuk körbe Ecsert!, 
tánc- és sportbemutatók (zumba, shaolin 
kung-fu, aerobic, pilates, reform fi tness), 
alakformáló sziget (TRX, Gym stick), 
egészségügyi szűrővizsgálatok, dietetikai 
tanácsadás, lovagoltatás a Varázs Lovas 
Sport Egyesület közreműködésével, ro-
deó bika, csillámtetoválás, hennafestés, 
erőverseny, FALUSI CSATA az Ecseri 
Kulturális és Sport Egyesület és a Műve-
lődési Ház közös szervezésében. A ren-
dezvényen gazdag programokkal köz-

reműködik az Ecseri Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület és még sok meglepetés…! Az 
első 50 regisztráló ajándékban részesül.  
A rendezvény díjtalan!

F E L H Í V Á S AZ ECSERI FALU-
SI CSATA KÜZDELMEIBEN VALÓ 
RÉSZVÉTELRE!

Helyszín: Ady Endre utcai Sportpálya. 
Időpont: 2015. szeptember 26. szombat

Vállalkozó szellemű családi, baráti, ci-
vil szerveződésű csapatok jelentkezését 
várjuk! Csapatlétszám: minimum 6 fő – 
maximum 10 fő. Jelentkezni lehet a Rá-
bai Miklós Művelődési Házban. Nevezési 
díj nincs! SZERE-
TETTEL VÁRUNK 
MINDEN ÉRDEK-
LŐDŐT VER-
S E N Y Z Ő K É N T, 
SZURKOLÓKÉNT 
EGYARÁNT!

A Falusi Csata 

házigazdája az Ecseri Kulturális és Sport 
Egyesület.

2015. október 2. péntek 
Népmese Napja a Laky Ilonka Általá-

nos Iskola és a Rábai Miklós Művelődési 
Ház közös szervezésében. 9.00 Népme-
seolvasó verseny gyerekeknek két kor-
csoportban (3-4. és 5-6. osztályosok), 
10.30 Fabók Mancsi Bábszínháza: A szé-
kely menyecske meg az ördög – népmese 
bábokkal; A VII. Gyermek- és Ifj úsági 
Színházi Szemle megosztott fődíjas elő-
adása. 11.30 A népmeseolvasó verseny 
díjazása.
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A Cserfa következő, 2015. 10. 
száma október 9-én jelenik meg. 
Nyomdába adás: október 6.  Lap-
zárta: szeptember 28.

Lélekgondozó

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik 
Id. Hosszú Mihály

temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek el. 
Emlékét szívünkben örökké megőrizzük.

Gyászoló: Hosszú család.

Három vasárnap Szent János evangé-
liumát olvastuk a kenyérszaporítás és 
az OLTÁRISZENTSÉG megígérésé-
vel kapcsolatban. 

Az ÉLET a KENYERÉRŐL szólt. 
A kenyérszaporítás láttán felfoko-

zódnak a remények a földi javak iránt. 
Gondoljunk a migránsokra. Mekko-
ra távolságot tesznek meg a jólét re-
ményében. Jézus után futnak, mert 
„földi jólétet” remélnek.

A lelkesedés lelohad: Mert Jézus azt 
mondta „Ő az égből alászállott Élő 
Kenyér. „Eme kijelentése Jézusnak 
csalódást okoz. Más elképzeléseik 
vannak a Messiásról. A Messiásnak si-
keresnek kell lennie, mégpedig azon-
nal. Éppen ebben hibáztak. „Kemény 
beszéd ez nekünk. A „Hamis Messi-
ások” éppen a hamis ígérgetéseikkel 
vezetik félre az embereket. (A kígyó 
is ezt tette, és azóta újra és újra ismét-
lődik. Gondolj az elmúlt évtizedekre!)

Még az apostolok gondolkodásában 
is szerepet játszott. A törvénymagya-
rázók hamis messiásképet alakítottak 
ki bennük. Jézus nem tesz engedmé-
nyeket. 

„Ti is el akartok menni”(Jn. 6,67.) 
De Jézus világosan megmagyarázza 
a hit, vagyis az Ő személyének meg-
értését. Isteni eredete! Ő leszállott a 
mennyből és visszatér oda, ahol ko-
rábban volt. (62 vers) 

Csak a Szentlélek működésén ke-
resztül, illetve megvilágosító kegyel-
mével lehet Őt megérteni. 

A hit hiánya. ”Vannak köztetek, 
akik nem hisznek” (Jn. 6, 64.)”Attól 
fogva sokan visszahúzódnak tőle” 
(Jn. 6,66.). 

Jézus nem tesz engedményeket, 

nem tompítja szavait. Választás elé 
állija őket. Vele lenni, vagy elkülönül-
ni... (Ti is elakartok menni.) Jézus ma 
is felteszi a kérdést. A probléma nem 
az: elmenni, hanem az, kihez menni?

Jézusnak a Péterrel folytatott be-
szélgetéséből megértjük, hogy hűség 
az Istenhez, az ahhoz, akit elküldött 
hozzánk, vagyis Jézushoz. A világ 
nem elégíti ki az igazi éhségünket. 
Szükségünk van Jézusra, hogy vele 
legyünk, hogy az asztaláról együnk, 
vasárnapról vasárnapra az örök élet 
igéiből. Benne hinni annyit jelent: 
Őt tesszük az életünk központjává. Ő 
nem egy járulékos elem. Ő az Élő Ke-
nyér, nélkülözhetetlen táplálék. Hoz-
zá kötődni a hit és szeretet kapcsán, 
nem rabságot jelent, hanem hogy 
szabadok vagyunk. Ha őt felcseréled 
teremtett személlyel, mindig csalódni 
fogsz. (Szülő-gyermek, férj-feleség, 
stb.) Vele szerethetjük, az Ő szerete-
tével szerethetjük egymást…

S most kérdezzük meg magunktól: 
Ki nekem Jézus? Egy név? Egy Ka-
bala? Egy eszme? Egy történelmi sze-
mély? Vagy valóban olyan személy, 
aki szeret engem, aki életét adta oda 
értem! Törekszel megismerni Őt? Ol-
vasod az evangéliumot, akár minden-
nap? Hordasz-e magaddal egy kicsi 
evangéliumot, hogy bármikor olvas-
hatod… Az élő Jézust látod a holt be-
tűben? 

Szűz Mária segítsen bennünket, 
hogy megtapasztaljuk azt a szabad-
ságot, amellyel Ő kötődött Fiához. 
Hogy megtisztítsuk vallásosságunkat 
világias rárakódásoktól és félelmek-
től. 

Barotai Endre plébános

Jézus megértésének 
kulcsa
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Az új kenyeret Hupka József nyugalmazott 
plébános szentelte meg augusztus 20-án a szent-

misén 

Baricz Gergőt nagy örömmel fogadta a falu 
apraja-nagyja a tűzijáték előtti műsor sztárfel-

lépőjeként 

Megkezdődött a 2015-2016-os tanév. Az évnyitó ünnepségen a nagyobb diákok tanszeres csomaggal ajándékozták 
meg az elsősöket. Felvételünk az ajándékozás pillanataiban készült

Bokor Jutta és Wendler Attila operaénekesek 
operaáriákból adtak műsort augusztus 20-án
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