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Varga Mihály: „A kormány célja,
hogy Magyarország, kihasználva
földrajzi elhelyezkedését, az Európa nyugati és keleti részét összekötő szerepét, a régió logisztikai
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Képviselő-testületi ülés – március 9.
Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete március 9-én tartotta legutóbbi soros ülését.
A óvodapedagógusok javaslatára Ecseri
Cserfa Kuckó névre változtatta a képviselőtestület az Ecser Nagyközségi 1. sz. Óvoda
nevét.
A képviselők elfogadták az Ecseri Arany
János utcai Lakásfenntartó Szövetkezet, az
Ecseri Polgárőr Egyesület 2015. évi tájékoztatóját, a Golgota Bt. 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót. A képviselők
elfogadták továbbá az idei majális programtervezetét.
A grémium 2016-ban biztosította a költségvetésből a civil szervezetek számára a
működésükhöz szükséges évi támogatást.
A testület három millió forintot osztott szét.
A képviselők döntöttek arról, hogy a minél jobb közbiztonság érdekében támogatásban részesíti a Pest Megyei Rendőr-főkapitányságot.
A testület nem módosította idén a lakásbérleti díjakat.

Munkában a képviselő-testület márciusi ülése
A képviselők pontosították a Rábai Miklós Művelődési Ház teremkiadási határozatát.
A testület megbízta a polgármestert,
hogy a Polgármesteri Hivatal és az orvosi
rendelő bővítésére, átalakítására, szigete-

lésére engedélyes terv elkészítésére kössön
szerződést.
A képviselők döntöttek arról, hogy a testvérvárosi kapcsolatok ápolása érdekében
pályázatot nyújtsanak be a Bethlen Gábor
Alaphoz.

Magasszintű jegyzői tanácskozás Ecseren
2016. március 30-án egyaránt Ecseren
tartotta elnökségi ülését a Jegyzők Országos Szövetsége és a Közszolgálati
Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek
Szövetsége.
A Rábai Miklós Művelődési Házba az
ország különböző településeiről érkeztek az elnökségi tagok, akiket Gál Zsolt
polgármester és Barta Zoltán jegyző fogadott. Polgármester úr üdvözlő beszédében bemutatta településünket, majd
javasolta, hogy foglalkozzanak a közszolgálati tisztviselők és a közalkalmazottak bérhelyzetével, hiszen többségük
nyolc éve nem részesült béremelésben.
A szakmai szövetségek vezetői üléseiken elfogadták a tavaly végzett munkáról szóló beszámolókat, áttekintették
az idei évi teendőket és előkészítették a
szeptemberi Jegyző-Közigazgatási konferencia programját.
„Nagy megtiszteltetés számunkra, és
szakmai munkánk elismerésének tartom, hogy Ecser helyet adhatott e tanácskozásoknak” – nyilatkozta Barta
Zoltán jegyző a tanácskozás után. „Köszönöm Tóth János elnök úrnak, hogy
gondolt ránk, és a jövőben is szívesen
állunk rendelkezésükre.”

Tóth János elnök
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Nagyközségi perek Iusticia mérlegében
Lezárult egy büntetőper!
Biztosan emlékeznek a 2014-es önkormányzati választás során az ellenem
felhozott vádakra. Egy „civil” szervezet
mögé bújva azt állították, hogy nem akarjuk kideríteni, mi történt, illetve érintettek
vagyunk Szeverné Csekei Csilla igazgatónővel, mert ő volt az iskolatitkár közvetlen felettese, és én voltam az igazgatónő helyettese, ezért nem tettünk semmit
az ügy felgöngyölítése érdekében. Ezekre
az alaptalan vádakra így utólag válaszolnék. Mi tártuk fel a visszaélést, az én feljelentésemre indult el a nyomozás, majd
a büntető eljárás. Az ítélet meghozataláig
nem mondhattam részleteket, viszont azt
ígértem, amint ítélet megszületik, tájékoztatást fogok adni.
A Monori Járásbíróság meghozta
az ítéletét, mely szerint Csné. L. A.
egyedüli vádlott bűnös: folytatólagosan elkövetett sikkasztás bűntettében.
Ezért őt a bíróság 2 év szabadságvesztésre ítélte. A bíróság a kiszabott
szabadságvesztés végrehajtását 5
évre felfüggesztette. A bíróság a sértett (Önkormányzat) által bejelentett
polgári jogi igényt további törvényes
útra utasítja. A bíróság megállapítja,
hogy az el nem számolt étkezési térítési díj összege 13 002 147 Ft, amely
az eljárás során nem térült meg.
Mivel sem az ügyész, sem a vádlott,
sem a vádlott védője nem nyújtott be
fellebbezést, így az ítélet jogerőre emelkedett. Amennyiben nem jutunk a pénzünkhöz, polgári peres eljárásban kell a
megállapított 13 millió forint beﬁzetését
kezdeményeznünk. Ez a folyamat most
zajlik, ha a végére érünk, ismét tájékoztatom Önöket.
Az elmúlt időszakban mindennapi elfoglaltságává vált a hivatal egyes dolgozóinak és nekem is a különböző peres
eljárásokban szükséges iratanyagok öszszeállítása, a tárgyalásokon az Önkormányzat érdekeinek képviselete, a felettes szervek ellenőrzéseinek előkészítése,
az ellenőrzések lefolytatása során szükséges feladatok ellátása (ezek többségében
bejelentés alapján történő ellenőrzések).
Idén összesen a mai napig 79 tárgyaláson vagyunk túl. Júniusig még előttünk
van 38 tárgyalás. Ezeket a tárgyalásokat
52 db perben tartotta, illetve fogja tartani a Budapest Környéki Törvényszék. Az
ügyeinkkel 5 bíró foglalkozik, és a felpe-

res részéről eddig 769 db beadvány került
benyújtásra. Ezen tárgyalások nagyrésze
közigazgatási per. Ez azt jelenti, hogy a
felperes az (Ecser területét jelentős részben birtokló) ingatlanforgalmazó csoport
egyik résztvevője, az alperes pedig a Pest
Megyei Kormányhivatal. Ecser beavatkozóként vesz részt a perekben, segítve az
alperes pernyertességét. Ezen perekben
ugyanazon tényállás alapján különböző
területek adójának megﬁzetése ellen próbálnak fellépni. Az évek óta tartó tárgyalások előzményeként elmondható, hogy
már születtek ítéletek, 2012-es éven már
minden szinten túljutottunk a Budapest
Környéki Törvényszék, a Kúria és az
Ombudsman is helybenhagyta (elfogadta)
az adórendeletünket és a határozatainkat

is. A 2013-as ügyekben a Kormányhivatal több mint 1 éve nem lépett, ennek
megváltoztatására már a Minisztérium
is utasította őket. A 2014-re és a 2015-re
kiadott határozataink ügyében jelenleg
folynak az eljárások. Az 52 db ügyben eddig 10 esetben született ítélet, ez mind nekünk kedvező. Bízom benne, hogy rövidesen a többiben is a meglévőkkel azonos
ítélet születik, és így behajthatóvá válik a
telekadó kintlévőségünk. Valószínűleg a
döntéseket ismét vizsgálja majd a Kúria,
de bízom benne, hogy nem módosítja a
már meghozott döntéseket.
Folyik egy másik perünk is, ahol az
Önkormányzat az alperes, a felperesek
ugyanezen cégek. Itt 60 naponta tartanak
tárgyalást. Most éppen az utolsó két tárgyalás megismétlését várjuk, mert újra átalakultak a cégek, de elfelejtették bejelenteni a bíróságnak, így meg kell ismételni
a tárgyalásokat és a tanúk vallomástételét
is. Szinte minden tárgyaláson újabb kiegészítő iratot adnak be. Ezekben leírják,
hogy szerintük miért érte őket kár. Az ügy
még folyamatban van, így erről további

részleteket nem
mondhatok. Érdekesség, hogy a
periratok már nem
férnek el az ügyintéző irodájában,
így külön szekrényekben kell tárolnunk, ez az információ csak az
elkészített anyagmennyiség szemléltetése miatt fontos.
Történnek jó dolgok is a településen,
amiért érdemes dolgozni. Az iskola bővítése lassan a végéhez ér, május végére
ígéri a kivitelező. Már jó ideje állnak a
falak, lassan elkészül a tető, de belül is
gőzerővel folyik az építkezés. A termek
színét, a burkolatokat, a lámpákat
Kiss Katalin igazgatónő segítségével
kiválasztottuk. Folyamatosan egyeztetünk a kivitelezővel.
A település szempontjából egy másik igen fontos beruházás is zajlik,
a Karzol-Trans építkezése, de erről
részletesen külön cikkben írunk. Remélhetőleg ez a már több mint egy évtizede parlagon fekvő területekre más,
valódi befektetőket is idevonz majd.
Átadtuk a Gagarin utcai lőtéren elkészült játszóteret. Az előző években
ugyanezen a területen kialakítottunk egy
szánkódombot, padokat és asztalokat helyeztünk el sütögetővel, és most már az
évek óta tervezett játszótér is elkészült.
Ezen a területen a terveink végéhez érve a
pihenőpark teljes körűen szolgálja a kikapcsolódni vágyók igényeit.
Régóta várjuk, hogy az EU-s és a magyar pályázati forrásokhoz hozzájuthassunk, ez a folyamat végre elindult, egymás után kapjuk az értesítéseket, hogy
megnyíltak a lehetőségek. Minden számunkra beadható pályázatot benyújtunk,
remélhetőleg minél több lesz sikeres, és
ez által is fejlődik, élhetőbbé válik településünk.
Szeretettel meghívok minden tennivágyót 2016. április 23-án délelőtt tartott
szemétszedési akciónkra. Találkozó 9
órakor lesz a sportpályán. Idén már két
alkalommal szedtünk szemetet kisebb területen, a vasútállomáson és a Vecsés felé
vezető úton. Most több, nagyobb területen szeretném rendezettebbé tenni a településünk környezetét.
Gál Zsolt polgármester
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Ecseri üzenet: logisztikai központtá tennék Magyarországot
Ünnepélyes külsőségek között helyezték
el a Karzol-Trans Kft új ecseri Logisztikai
Központjának az alapkövét 2016. március 11-én. Az ünnepségen megjelent és
beszédet mondott Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter. A vendégek között
üdvözölhettük Németh Zsoltot, az Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnökét, dr. Szűcs Lajost, Ecser országgyűlési
képviselőjét. A rendezvény kezdetén Gál
Zsolt polgármesternek és a tulajdonosoknak alkalmuk volt megbeszélést folytatni
Varga Mihály miniszterrel, majd lerakták
a komplexum alapkövét. Ezután került
sor annak a szerződésnek az aláírására,
melyet a Karzol-Trans Kft kötött 100 db
Renault kamion beszerzésére 2,2 milliárd
forint értékben.
– A kormány célja, hogy Magyarország,
kihasználva földrajzi elhelyezkedését, az
Európa nyugati és keleti részét összekötő szerepét, a régió logisztikai szolgáltató
központjává váljon – jelentette ki Varga
Mihály nemzetgazdasági miniszter.
A politikus Ecseren, a Karzol Logisztikai Központ ünnepélyes alapkőletételekor kiemelte: komoly fejlődési lehetőségek rejlenek az ágazatban, a logisztika
Magyarország versenyképességének javításában is kulcsfontosságú tényező, sőt az
egyik legígéretesebb kitörési pont.
Varga Mihály hangsúlyozta, az ágazat
által nyújtott szolgáltatások színvonala,
elérhetősége döntő jelentőségű a gazdaság dinamizálása és a foglalkoztatási lehetőségek bővülése szempontjából is.

Emlékeztetett
rá,
hogy a logisztikában
rejlő lehetőségek kiaknázása érdekében a
kormány konkrét javaslatokból álló határozatcsomagot fogadott el.
A nemzetgazdasági miniszter kiemelte:
komoly fejlődési lehetőségek rejlenek az
ágazatban, a logisztika
Magyarország versenyképességének javításában is kulcsfontosságú
tényező, sőt az egyik
legígéretesebb kitörési
pont.
Hangsúlyozta:
az
ágazat által nyújtott
szolgáltatások
színvonala,
elérhetősége
Varga Mihály beszédét mondja
döntő jelentőségű a
gazdaság dinamizálása és a foglalkoztatási
bá részt vesz a munkavállalók képzésében
lehetőségek bővülése szempontjából is. és hosszú távra teremt új munkahelyeket.
Emlékeztetett rá: a logisztikában rejlő
Varga Mihály szerint a logisztikai ágalehetőségek kiaknázása érdekében a kor- zat jelentőségét jelzi, hogy nagyvállalatok
mány konkrét javaslatokból álló határo- csakúgy, mint kis- és középvállalkozások
zatcsomagot fogadott el.
nagy számban valósítanak meg logisztiA miniszter a Karzol-Trans Kft. 1,6 kai fejlesztéseket, a szektor hozzájárulása
milliárd forintos új ecseri beruházásáról a magyar bruttó hazai termékhez 6,3 szászólva úgy fogalmazott, hogy az bővíti a zalék. Ugyanakkor a fejlett ipari orszámagyar logisztikai ágazat lehetőségeit, és gokban ez az arány eléri a 10-12 százaa magyar vállalat olyan területen hajt vég- lékot, vagyis van még fejlődési lehetőség
re fejlesztést, ahol jók a kilátások, továb- ebben az ágazatban - tette hozzá.
A tárcavezető kifejtette: az áruszállítási teljesítmény 2012 óta
folyamatosan emelkedik, a magyar vállalkozások nemzetközi
fuvarozási teljesítménye pedig az
elmúlt tíz évben több mint két és
félszeresére növekedett. Magyarországon 11 700 közúti fuvarozási vállalkozás működik, amelyek
62 720 járművet, főként teherautót és nyergesvontatót üzemeltetnek.
A közúti közlekedési szolgáltatási szektor foglalkoztatja a
magyarországi munkavállalók
3,5 százalékát és hozzávetőleg
500 milliárd forintos éves adóbeﬁzetéseivel az államháztartás
Varga Mihály miniszter és Gál Zsolt polgármester kézfogása. Mellettük – balra – Nébevételének 5 százalékát
meth Zsolt, az Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke, jobbra Szalontay Károly
biztosítja.
és Joós Zoltán tulajdonos, illetve dr. Szűcs Lajos, Ecser országgyűlési képviselője.
Varga Mihály kitért arra
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is, hogy a kormány javítani kívánja a magyar fuvarozók nemzetközi versenyképességét, a szakképzettség
megszerzésének támogatásával csökkenteni szeretné a területen meglévő munkaerőhiányt, mérsékelni kívánja az adminisztratív terheket és hangsúlyt helyez az
infrastrukturális fejlesztésekre.
Megjegyezte azt is, hogy ezt a területet
is érinti a szakképzett munkaerő hiánya,
ezért is indította el tavaly a kormány a
hivatásos gépjárművezetői képzési programot, aminek keretében már több százan
kezdték el a tanfolyamokat, s több mint
60 munkáltatóval kötöttek együttműködési megállapodást. Kiemelte: a kamionos
képzés mellett idén már az autóbusz-vezetői képzések is elindulnak.
Joós Zoltán, a KARZOL-Trans Kft.
ügyvezetője beszédében elmondta, cégük
fontos mérföldkőhöz érkezett.
2015-ben elérték a 3 milliárd forintos
árbevételt és a foglalkoztatottak száma
meghaladta a 140 főt. Terveik szerint az
új logisztikai központ átadásával két év
alatt árbevételüket megduplázzák, dolgozóik számát 250 fő fölé emelik, ezzel 120
új munkahelyet teremtenek.
Két évvel ezelőtt, mikor elkezdték keresni az elképzelésüknek megfelelő területet, több fontos szempontot kellett ﬁgyelembe venni. A meglévő telephelyükhöz
közel legyen az új bázis, hiszen a monori
telepükön fogják továbbra is szervizelni
a járműparkukat. A jó megközelíthetőség
érdekében közel legyen az M0 autóúthoz.
Fontos a repülőtér közelsége, hiszen egyre növekszik a cég repterek közötti árufuvarozási megbízása.
De a legfontosabb szempont személyes
jellegű volt: 28 évvel ezelőtt hárman leltá-
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Joós Zoltán társtulajdonos ünnepi beszéde közben
roztak egy szerződéses iparcikk üzletben
itt Ecseren, melyet üzemeltetésre vettek
át. Innen indultak el és most ide tértek
vissza. Ez a 28 év nem volt könnyű, de azóta együtt dolgoznak és kisebb-nagyobb
sikerekkel fejlesztették a vállalkozásukat.
Akkor még ﬁatal vállalkozók voltak, most
már ﬁatalosak.
Sokan kérdezték, amikor elhaladtak
a főút mellett, látva a toronydarut, mi is
épül itt?
A telephelyükön 21. századi körülmények lesznek a fuvarszervezésnek. 5000
négyzetméter raktár a gyűjtőfuvarjaiknak,
melyből 1000 négyzetméter hűtött raktár.
Korszerű kamion üzemanyagkút épül az
AS 24 Magyarország Kft. üzemeltetésé-

Varga Mihály és Gál Zsolt az alapkőletételen

ben. Kulturált pihenő kerül kialakításra a
kollégáknak, valamint őrzött parkoló nem
csak saját, hanem idegen gépjárműveknek
is. Egy 400 négyzetméteres oktatási központot hoznak létre, ahol terveik szerint a
munkatársaikat képezhetik. Jelen pillanatban saját forrásból 10 dolgozót képeznek
gépkocsivezetőnek, valamint részt vesznek a kormány által indított tehergépkocsi
képzésben, 38 ilyen szerződést kötöttek
már kollégáikkal.
A teljes projekt befejezéséhez kb. 1,6
milliárd forint szükséges, melyhez közel
700 millió Ft Növekedési Hitelprogram
(NHP) hitelt vettek igénybe, a többit saját
forrásból ﬁnanszírozzák.
A cég közel 15 éve használ Renault
kamionokat. A Renault megfelelő biztonságot nyújt számukra, hogy fuvarfeladataikat pontosan és biztonságosan el tudják
végezni. A két éve bemutatott T-modell
üzemanyag fogyasztása kiváló, műszaki
megbízhatósága 2 év tapasztalata alapján
szintén kiváló, ezért esett rá a választás,
hogy a megkezdett együttműködést tovább folytassák.
Végül egy személyes dolgot osztott
meg a hallgatósággal Joós Zoltán: „ Minden reggel, mikor bemegyek dolgozni,
felteszem a sztereotip kérdést a munkatársaimnak: Hogy állunk? A válasz általában: Minden rendben! De néha, mikor
minden a helyére kerül, azt a választ kapom, hogy ilyen jó még sose volt. Én is
csak ezt tudom most mondani. Ilyen jó
még sosem volt!”
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„1848 számunkra nem a múlt, hanem a jelen és a jövő”
Ecser Nagyközség Önkormányzata március
15-én 18 órakor tartotta meg ünnepségét az
1848-49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére a Rábai Miklós Művelődési Házban.
A rendezvényen megjelent dr. Szűcs Lajos,
országgyűlési képviselő, dr. Fehér Edina, a
Vecsési Járási Hivatal vezetője, Varga Ferenc
tűzoltó dandártábornok, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója, az önkormányzati képviselők, az ecseri intézmények
dolgozói, a civil szervezetek vezetői.
Az ünnepet dr. Szűcs Lajos országgyűlési
képviselő és Gál Zsolt polgármester méltatta. A
beszédek után a Laky Ilonka Általános Iskola
ötödik osztályos tanulói adtak műsort. Felkészítő tanáruk Komáromi Lászlóné volt.
Gál Zsolt ünnepi beszédében hangsúlyozta,
ismeri a történelemkönyvek sorait, ő is megtanulta, hogy Petőfiék elindulnak a Pilvax kávéházból, lefoglalják a Landerer nyomda sajtógépét, kinyomtatják és osztogatják a Nemzeti dal
és a 12 pont példányait, hogy délután esőben
gyülekeznek az emberek a Nemzeti Múzeum
előtt, hogy kiszabadítják Táncsicsot, lelkesen
skandálják: „Esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk!” Este pedig díszelőadásban nézik meg
Katona József Bánk
bánját.
A szónok kiemelte, a puszta
eseményeknél sokkal többet jelent az
az eszme, amelyért
harcba szálltak a
márciusi ifjak, kockáztatva életüket.
Gál Zsolt
Ez az eszme pedig
a szabadság. Mit
is jelentett ez a XIX. századi embernek és mit
jelent nekünk, a XXI. században élőknek? Közülünk sokan már készen, örökségként kapták
a szabadságot, nem kellett érte megküzdeni,
talán ezért nem is értik igazán.
A régiek pontosan tudták, hogy Magyarország sorsa csak úgy javítható, ha a közterhekből semmit sem vállaló, a Habsburg-házat
megalkuvóan kiszolgáló elitet eltávolítják a
hatalomból, s olyan emberekre bízzák a haza
sorsának jobbra fordítását, szabadságának kivívását, mint Széchenyi, Kossuth, Batthyány,
Eötvös, Deák.
„Múlton nyugszík a jelen, s azon a jövendő”– mondta Széchenyi István. Örökérvényű
sorok ezek. Gál Zsolt aláhúzta, úgy kell a jelent
élni, hogy a múltból szerzett tapasztalatokra,
arra a közös és felhalmozott tudásra építkezzünk, mellyel nemzetünk rendelkezik. Ha így

Jelenet a műsorból
teszünk, nem kell tartanunk a jövőtől. Biztosak
lehetünk, hogy összefogással és egymás iránti
bizalommal (példát véve a márciusi ifjakról)
nagy eredményeket érhetünk el. Igaz ez nemcsak az országra, hanem a mi kis településünkre is. Legyünk közösség, melynek tagjai egymást segítve érik el a közösen kitűzött célokat.
„Kell, hogy történjenek olyan csodák, melyeket tíz nemzedék megemlegessen. Példákat
kell adni ennek a nemzetnek, amik a szíveket
megerősíték.” Jókai Mór vetette papírra ezeket
a mondatokat. Ő, aki részese volt a 168 évvel
ezelőtti eseményeknek. Úgy hiszem, hogy 1848
ilyen csoda, biztos vagyok benne, hogy míg él
magyar ezen a bolygón, addig az összefogás, a
közös lélegzés, az együtt dobbanó szívek jelképeként tekintünk az 1848-as forradalomra és
szabadságharcra – zárta gondolatait a polgármester.
Dr. Szűcs Lajos ünnepi beszédében elöljáróban elmondta, szabad, független és erős Magyarországot kíván a nemzet. Olyan országot,
amelyben a nemzet egysége és a közösségek
szabadsága együtt, egységben biztosítja a lehetőséget a magyarnak — lehetőséget a fejlődésre, a gyarapodásra és a biztonságra.
Ez ma a nemzet akarata, ahogy 1848-ban és
1849-ben is ezt akartuk együtt – jövőt a nemzetnek és jövőt az országnak. Ezért ma, március 15. napján az első és legfontosabb kötelességünk, hogy kimondjuk együtt, hogy 1848
számunkra nem a múlt – hanem a jelen és a
jövő.
1848. március 15. napja ma is élő kötelezettségünk.
Személyes ügy, amely születésünk pillanatától kezdve mutatja számunkra az utat. Nem a
politika, nem csak a tudósok és a történelem
ügye.
1848 a miénk. Személyes ügy. A családunk

és a közösségünk ügye. Olyan feladat és felelősség, amely összekapcsol minket egymással
– összeköt minden magyart, és minden itt élő
embert.
Szűcs Lajos
aláhúzta, 1848ban Magyarország
nem
Európa után
köv e t ke z e tt ,
hanem előtte
járt. És ez valóságos csoda
volt az akkori
Európa számára.
Dr. Szűcs Lajos
Európa már
akkor sem értette, hogy ez a kis ország, miképpen tudott
igent mondani egy olyan jövőbe vezető útra,
amelyre addig a legnagyobb nemzetek sem
merészkedtek.
Ez a bátorság különös és érthetetlen volt
Európa számára. Azoknak a hatalmasoknak,
akik más összetartó erőt nem ismertek, csak
a hatalmat, a félelmet és a pénz uralmát. Akik
elfelejtették, hogy milyen erővel bír a vidék és
az együtt élő nemzedékek – az igazi, valódi
közösségek s ezért nem értették azt, ami megtörtént.
Nem értették a forradalmat; ahogy nem
értették azt sem, hogy a közösségek, a mi közösségeink együtt, milyen nagy erővel bírunk,
ha képesek vagyunk összefogni. Olyan erővel,
amely legyőzi a hatalmukat.
Szűcs emlékeztetett, Európa forradalmi
viharából szökőár lett Magyarországra érve.
Mert az itt élő emberek többet követeltek. Többet, mint Párizs, vagy Bécs, vagy Prága és Palermo. Magyarország képviseleti és jogegyen-
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lőséget követelt.
Valódi közteherviselést, nemzeti bankot,
teljes pénzügyi és gazdasági függetlenséget és
Alkotmányt – olyan dolgokat, amelyek 1848 és
1849 forradalmát és szabadságharcát megkülönböztették Európa más forradalmaitól.
Az itt élő embereknek ugyanis nem csak
lelkesedése volt és nem csak álmai; az itt élő
embereknek – a magyar nemzetnek – egy határozott jövőképe is volt. Politikai, gazdasági és
közjogi programja. Olyan program, amely bátran szembenézett a változással.
Alkotmányt követelt a birodalom minden
népe számára, hogy az egyenlőség, a szabadság, a testvériség eszméje egybeforrjon a jog és
a nemzeti intézmények mélyre nyúló gyökereivel.
Mert a magyar már csak ilyen, foggal-körömmel kapaszkodik a földjébe, ragaszkodik a
gyökereihez; és igen, ha kell, hozzáköti magát a
röghöz. Röghöz köti magát – vállalja ezt a terhet, mert ezt a rögöt a magyar nyelv úgy hívja:
édes anyaföld.
A szónok emlékeztetett továbbá, Magyarországnak 1848-ban volt programja és volt egysége, ami olyan erőt adott nekünk, amellyel a
nagyobb nemzetek sem bírtak; erőt arra, hogy
szembenézzünk a félelemmel és a gyengeséggel.
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Emlékezzünk, hogy Magyarország miért
nem jutott némethon, olaszföld, és az osztrák főváros sorsára; hogy miért lett sikeres,
és hogy mi volt az, ami fontosabb volt, mint a
nyers erő és a számok, a katonák, fegyverek és
ágyuk száma. Szűcs emlékeztetett a hit, a bizalom és a remény erejére, ami lehetségessé tette
a lehetetlent. Magyarországon kezet nyújtott
egymásnak az ország: a költő, a pesti fiatalok, a
zsellér és a módos gazda, a polgár és a kézműves, a nemes és a nemtelen.
1848-ban a közösségek kötöttek szövetséget;
s ez a szövetség volt az, ami megkülönböztette
1848 és 1849 forradalmát és szabadságharcát.
Az önkéntesek, a honvédek és a nemzetőrök
szövetsége; a közösségek, a családok és az aszszonyok szövetsége, amely nem csak fegyverrel
harcolt a nemzetért, hiszen 18 hónap alatt az
ország javára annyi vagyont és munkát ajánlott
fel, ami példátlan volt Európa történelmében.
Emlékeztetett, hogy milyen sokan vállalták
ezt a szövetséget.
És ez a szövetség egyetlen tagját sem árulta el! Hogy milyen sokan, férfiak és asszonyok
mutattak példát bátorságból. Mert ez a szövetség és ez a bátorság örökre megváltoztatta a
magyar nemzet sorsát.
Aki nem része a magyar nemzeti közösségnek, az aligha érti, hogy mit jelent számunkra
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‘48 öröksége. És hogy honnan e konok, makacs
ragaszkodás az anyaföldhöz, a gyökerekhez, a
szabadsághoz. Mondjuk el nekik, hogy igen,
van igazság abban, hogy konok és makacs a
magyar.
De azt is mondjuk el nekik, hogy miért.
Meséljük el az örökséget – a túlerő elleni
harcot; a nemzetőrök, a honvédek, az ápolók
és a felcserek, az önkéntesek és a népfelkelők
közös győzelmeit; a keresztény felekezetek
közötti egyetértést; a német, szlovák, magyar
közösségek, a lengyel önkéntesek összefogását.
Mondjuk el azt, hogy a konok és makacs
kitartás volt az erő, amely megváltoztatta a világot. Mert nem akarunk többé birodalmakat
szolgálni.
Mert 1848 forradalma és szabadságharca itt
él, itt dobog a szívünkben. Identitásunk része.
Magyarságunkban, közösségünkben, nemzetiségi gyökereinkben hordozzuk; megtartott
minket a történelem viharaiban; a háború, a
megszállás, a zsarnokság keserves éveiben,
évtizedeiben; és most megadja az esélyt – az
egyetlen esélyt – a változásra; mert ez a konok,
makacs kitartás nem más, mint hit, bizalom és
remény.
És ezt a reményt nem adjuk! – mondta befejezésül dr. Szűcs Lajos, Ecser országgyűlési
képviselője.
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Gépkocsit kaptak önkéntes tűzoltóink
Az Ecseri Önkéntes Tűzoltó Egyesület
szolgálatba állása alkalmából rendezett
ünnepségre a Rábai Miklós Művelődési Házban március 15-én délután került
sor. A eseményt megtisztelte jelenlétével
Varga Ferenc tűzoltó dandártábornok, a
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság
igazgatója, dr. Szűcs Lajos országgyűlési
képviselő, Gál Zsolt polgármester, Jambrik Rudolf tűzoltó ezredes a Dél-Pesti
Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője, Ribai László alezredes, a XVII. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság
parancsnoka, Nagy Balázs őrnagy, a repülőtéri hivatásos tűzoltó parancsnokság
parancsnoka.
Gál Zsolt polgármester beszédében
kiemelte, minden embernek, így Ecser
nagyközség polgárainak is természetes
igénye, hogy biztonságban érezze magát, hogy nyugalomban tölthesse napjait, éjszakáit. Szeretnének úgy élni, hogy
biztonságukat, vagyonukat, életüket és
gyermekeik életét nem fenyegeti veszély.
Ezt az állapotot ritkán éljük meg, de megnyugtathat bennünket az a tudat, hogy
ha baj van, akkor gyorsan jön a segítség,
van kire számítanunk. Ilyen segítség lesz
számunkra a most megalakult Ecseri Önkéntes Tűzoltó Egyesület. A polgármester
köszönetet mondott a csoport tagjainak,
hogy időt és energiát nem kímélve vállalkoznak erre a szép, nemes, de nem könynyű feladatra. Reményét fejezte ki, hogy
minél kevesebbszer kényszerülnek bevetésre.
Varga Ferenc, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója beszédében kiemelte, az Ecseri Önkéntes Tűzoltó Egyesület munkába állásának ünnepe
nagyon fontos jelkép. Szimbolizálja azt,
hogy a nagyközség lakossága közre kíván
működni a település védelmében.
Hangsúlyozta, büszkék lehetünk arra,
hogy Európában először Magyarországon alakult önkéntes tűzoltó egyesület
1835-ben. Ezt követően számos település
megalakította saját tűzoltóságát. A két világháború között ötezer önkéntes tűzoltóság működött Magyarországon. Később
sajnálatosan az önkéntes egyesületek nem
kaptak támogatást a működésükhöz, s a
helyzeten a rendszerváltozás sem módosított.
A Fővárosi Tűzoltó Parancsnokság
2004-ben kötött először együttműködési
szerződést hat egyesülettel. Ma már ti-

Gál Zsolt köszöntőjét mondja. Mellette Varga Ferenc tűzoltó dandártábornok és
Barotai Endre plébános.
zenkilenc hasonló szervezettel működik
együtt a fővárosi katasztrófavédelem.
Ecser önkéntes tűzoltói újjáalakulásukkal beléptek annak a hétszáz önkéntes
tűzoltó egyesületnek a táborába, amelyek
ma a hivatásos tűzoltókkal együttműködnek.
Varga Ferenc aláhúzta, a hivatásos tűzoltók egyáltalán nem tartják konkurenciának az önkénteseket, nem félnek attól,
hogy elveszik a kenyerüket, a megélhetésüket. Ellenkezőleg, stratégiai, egyenrangú partnerként tekintenek rájuk, s megadnak miden támogatást, hogy felnőjenek
a feladatokhoz, hogy minél magasabb
szakmaisággal álljanak helyt a különböző
mentési helyzetekben.
E támogatássorozat első lépéseként adta
át Varga Ferenc azt a gépjárművet, amely
segíti az újjáalakult egyesület munkáját, s
elismerését fejezte ki Nagy József Sándor
és Gregori Viktor önkéntes tűzoltóknak,
akik a közelmúltban eredményesen letették az alapfokú szakmai vizsgát.
Antali Gábor, az Ecseri Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke egyebek mellett
hangsúlyozta, az önzetlen tenni akarás és
a vészhelyzetben való összefogás szándéka összekovácsolta a csapatot. Jelezte,
hogy a következő időszakot is ilyen példás összefogás jellemzi majd. A mondás,
miszerint „minden ember a maga szerencséjének kovácsa”, ami átalakítható ebbe
a formába is: „Minden ember a maga biztonságának kovácsa.”
Az ünnepség keretében Barotai Endre
plébános megemlékezett a tűzoltók védőszentjéről, Szent Flóriánról és megáldot-

ta az önkéntes egyesület tagjait, illetve a
gépjárművet.
Felhívjuk olvasóink ﬁgyelmét, hogy
tűzjelzésüket továbbra is a 105-ös telefonszámon adják le a tűzoltóság ügyeletére!

Az önkéntes tűzoltók a gépkocsi előtt

Oklevélátadás Gregori Viktornak

Endre atya megáldja a tűzoltókat és a gépkocsit
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Tojásfestés gyerekeknek, szülőknek Húsvét alkalmából

Húsvéti kézműves foglalkozást szervezett a Rábai Miklós Művelődési Ház március 19-én. A szülők szívesen
hozták gyermekeiket, hogy a szervezők biztosította eszközök fölhasználásával megtanulják festeni, díszíteni a
tojásokat, közben – a kézügyesség jegyében – hamisítatlan húsvéti hangulatban eltöltve a délutáni órákat.
A tojások díszítése és ajándékozása ősi időkre nyúlik vissza és sokkal régebbi a kereszténységnél vagy
a zsidó pészah ünnepnél. Már a kezdetekben is nagy
jelentőséget tulajdonítottak a tojásnak és termékenységi szimbólumként tartották számon. A tojásdíszítés
hagyománya szintén egészen az ókorig nyúlik vissza,
és ez a szokás a kereszténység elterjedése után is fennmaradt.
A tojás volt az egyik legősibb áldozati étel, hiszen egyszerre jelképezte az életet és az újjászületést. Egy régi latin közmondásban is megfogalmazódik ennek jelentősége, amely szerint “Omne
vivum ex ovo“, vagyis minden élet tojásból ered.
Formája szintén kivételes, hiszen az egyik legtökéletesebb a természetben.
A világ számos pontján tulajdonítanak nagy jelentőséget neki, és már az ókori Perzsia, Egyiptom és
Róma területén a tavaszi napéjegyenlőség idején tartott ünnepségek legfontosabb ételeinek elkészítéséhez
használták a tojást, szimbolizálva a természet erőinek
újraéledését. A kínaiak is már több ezer évvel ezelőtt
is pirosra színeztek tojásokat, hogy a Nap iránti tiszteletüket fejezzék ki általuk. Tehát maga a tojásfestés
pogány hagyomány volt és csak később fonódott össze
a húsvéti ünnepkörrel.
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Iskolabeíratási szabályok, tanulmányi sikerek
A 2016/2017. tanévre a beiratkozás időpontjai:
• 2016. április 14. (csütörtök) 8-19 óra
között
• 2016. április 15. (péntek) 8-19 óra között a Laky Ilonka Általános Iskola titkárságán.
Amennyiben a szülő nem a kötelező
felvételt biztosító (körzetes) iskolába kívánja beíratni gyermekét, akkor nem kötelező itt megjelennie. Felhívom azonban
a ﬁgyelmet arra, hogy ha a nem körzetes,
vagyis a választott iskola mégis elutasítja
a gyermek felvételét, akkor a döntés jogerőre emelkedését követő 5 napon belül
köteles a szülő beíratni a körzetes iskola
első évfolyamára a gyermekét.
A beiratkozás előtt az óvodákba eljuttatunk a szülők részére egy előre kitölthető
nyilatkozatot a gyermek szülői felügyeletét illetően. A beiratkozás napján pedig
az iskolában kell majd a szülőnek nyilatkoznia a nyelvoktatásról, a napköziről,
a hit-és erkölcstan, illetve az erkölcstan
választásáról.
A beiratkozáshoz szükséges okiratok:
• a gyermek személyi azonosságát igazoló okirat (lakcímkártya, esetleg személyi igazolvány)
• a gyermek TAJ-kártyája
• iskolaérettségi igazolás (óvodából
kapják)
• ha van, szakértői bizottsági vélemény
• a szülők személyi igazolványa és lakcímkártyája
• a szülői felügyeletről szóló nyilatkozat.
A Laky Ilonka Általános Iskola az idei
tanév nyílt tanítási napjait a beiratkozáshoz igazítva 2016. április 13-án, 14-én és

15-én (szerda, csütörtök, péntek) tartja. gratulálunk.
Az alsó tagozatos tanítók tájékoztatják
A március 15-ei műsort az idei évben
majd a szülőket, hogy mely órák látogat- az 5. osztály adta Komáromi Lászlóné
hatóak, a felső tagozatban az első öt órára (Bea néni) vezetésével. Mint minden
várjuk a szülőket sok szeretettel. Termé- évben, idén is színvonalas előadást látszetesen a leendő első osztályosok szülei hattunk. A gyerekek meg is kapták érte a
előtt is nyitva állnak a tantermek.
dicséreteket.
Iskolánk tanulói idén is részt vettek a
A tavaszi szünet előtt megtartott kamZrínyi Ilona matematikaversenyen, mely- pányt, mely a fordított nap megszervezének területi fordulóját február 19-én ren- séért folyt, a hetedik osztály nyerte meg.
dezték Monoron. Kiemelkedő eredményt Már lázasan készülnek a programokra,
értek el a negyedik és második évfolya- még a tanítás nélküli munkanapokon is
mos tanulóink. Bartos Andor 4. a osztá- tőlük volt hangos az iskola.
lyos diákunk megyei 7. helyezett lett az
Kiss Katalin igh.
517 indulóból. Csapatban a negyedikesek
az 50 csoportból a 13.-ak lettek. A csapat
tagjai: Bartos Andor, Borbély András és Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy az Ecser NagySzarka Renáta. A második évfolyamon község Önkormányzata által fenntartott óvodákban a
Demkó Zalán megyei 15. helyezést ért el gyermekeket a következő időpontokban lehet beíratni a
499 induló közül, a másodikosok csapata 2016/2017-es nevelési évre:
(Demkó Zalán, Sipos Márton és Szalai2016. április 25. hétfő 12-18 óráig
Szabó Zsóﬁa) pedig szintén fantasztiku2016. április 26. kedd 9-15 óráig
san teljesített a megyei 9. helyezéssel.
2016. április 27. szerda 8-12 óráig.
Gratulálunk a sikereikhez, s egyben köBeiratkozások helyszínei:
szönetet mondunk felkészítőjüknek, Li1. sz. Óvoda Grassalkovich tér 4.
geti Magdolna tanítónőnek.
2. sz. Óvoda Andrássy utca 11.
Háziversenyt is tartottunk a múlt hóA nemzeti köznevelésről szóló. 2011. évi CXC. törnapban. A logikai verseny eredménye: vény 8. § (2) bekezdése szerint a gyermek abban az évben,
1. évfolyam 1. helyezés: Béki Brigitta, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betöl2. helyezés: Körmendi András, 3. helye- ti, a nevelési év kezdő napjától (2015. szeptember 1.) legzés: Sztancsik Roland, 2. évfolyamon a alább napi négy órában óvodai foglalkozáson köteles részt
sorrend: Kiss Péter, Szalai-Szabó Zsó- venni. Amennyiben a szülő azt a gyermeket, aki 2016. auﬁa, Nagy Blanka, 3. évfolyamon az első gusztus 31. napjáig betöltötte a 3. életévét és óvodai jogviVarga Márton, a második Nagy Mar- szonnyal még nem rendelkezik e közleményben meghatácell, a harmadik pedig Szabó Barnabás rozott időpontban az óvodába nem íratja be, szabálysértést
lett, 4. évfolyamon az első három : Béki követ el. További információk az ecser.hu honlapon.
Alexandra, Bartos Andor, Szarka
Ezúton fejezzük ki köszönetünket minden rokonnak,
Renáta. Mind a
barátnak, ismerősnek, a nagyközségi önkormányzatnak,
tizenkét tanulónak
a Golgota Bt-nek, hogy
ASZÓDI ANDRÁS
temetésén részvétnyilvánításaikkal, virágaikkal
és segítségükkel osztoztak a család gyászában.
Aszódi család

Óvodai beíratás

Az EKO Kft. dolgozói mély fájdalommal búcsúznak
SKULTÉTY KORNÉL
kollégájuktól, aki élete utolsó éveiben munkájával nagyban hozzájárult Ecser nagyközség fejlődéséhez. Kollégái,
barátai mindig számíthattak rá. Jókedv és viccelődés járt a
nyomában. Ősz haja, szakálla, jellegzetes mozdulatai miatt
két becenevet is kapott: Szakállas, illetve Popeye. Teherautót, munkagépet vezetett. Hiányát semmi nem pótolhatja.
Emlékét örökre megőrizzük.
Az EKO Kft. dolgozói
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Ki a bűnös és ki a romlott?
(Ferenc pápa gondolati alapján)
Húsvét után az első vasárnap az IRGALMASSÁG vasárnapja. Ezért választottam
eme témát. Nézzünk önmagunkba. Melyiket vállaljuk?
A Bölcsesség könyvében (12,18 – 19.):
„Bár hatalom van a kezedben, szelíden
ítélsz és nagy kímélettel vezetsz bennünket… Ezzel a bánásmóddal arra tanítottad
népedet, hogy az igaz legyen emberszerető. És azzal a jó reménnyel töltöd el gyermekeidet, hogy a bűn után (időt) adsz a
bűnbánatra.”
Az irgalmasság nélkülözhetetlen az emberi kapcsolatokban, máskülönben nem létezne testvériség. Az igazságosság mércéje
önmagában nem elég. Az irgalmassággal
és megbocsátással Isten túllép az igazságosságon, meghaladja, beilleszti egy olyan
felsőbbrendű eseménybe, amelyben megtapasztaljuk a szeretetet, a valódi igazságosság alapján. (Don Bosco, Kalkuttai
Teréz Anya, Don Cafasso: az akasztófához
kísérte a halálraítélteket.)
Az irgalmasság és az igazságosság, a
megbocsátás az emberi és az országok közti kapcsolatokban fontos szerepet tölt be.
(II János Pál pápa kezdte el a német püspökökön keresztül, NÉMET ORSZÁGGAL a
kiengesztelődést a kölcsönös megbocsátás
alapján). A megbocsátás hiánya a konﬂiktusok egész sorát indíthatja el.
Szívesebben zárunk valakit börtönbe
akár egy egész életre, mint hogy segítenénk neki beilleszkedni a társadalomba.
Ki a romlott ember? A romlottság az a
bűn, melyet nem ismerünk el bűnnek és
ezért nem tesz bennünket alázatossá. Hanem életformává tesszük a bűnös életet.
Nem érezzük többé szükségét a megbocsátásnak és az irgalomnak, mentegetjük
önmagunkat és viselkedésünket. Jézus: Ha

testvéred vétkezik ellened napjában hétszer
és napjában hétszer kér bocsánatot tőled,
bocsáss meg neki. A Bűnbánó, aki gyengeségében újra meg újra elesik, mindig megbocsátásra lel, ha felismeri, hogy szüksége
van az irgalomra.
A romlott ember viszont vétkezik, de
nem bánja meg. Vétkezik, és úgy tesz,
mintha keresztény volna és kettős életével
megbotránkozást kelt. Nem ismeri az alázatosságot, nem gondolja magáról, hogy
segítségre volna szüksége, kettős életet él.
A romlottságot nem szabad úgy felfogni,
mintha csak egy újabb bűn volna. A bűn,
különösen, ha ismétlődik, elvezethet a
romlottsághoz. Olyan szokások alakulnak
ki, amelyek korlátozzák a szeretet képességét és önelégültséghez vezet. (Pl. A mai
világban már nem lehet másképpen élni.)
A romlott ember belefárad a bocsánatkérésbe, azt gondolja, nem is kell már kérnie
többé.
Előfordulhat, hogy valaki bűnös ember
és nem süllyed a romlottságba. Pl. Zakeus
a vámos, Máté, a szamariai asszony, Nikodémus, a Jobb Lator. Nyitottak voltak a
bocsánatra.
A romlott ember: szenteskedő képet vág:
a farizeus, aki elmegy a templomba dicsekedni. A vámos megáll hátul és azt mondja:
Irgalmazz nekem, bűnösnek.
Nincs olyan helyzet, amiből ne tudnánk
kilépni. Nem vagyunk a mocsárban, amiből
nincs szabadulás. Legyünk őszinték önmagunkhoz, nem szabad a sebeinket nyalogatni. Kérjük a kegyelmet, hogy felismerjük
magunkban a bűnöst. Merjük a felelősséget
vállalni a rosszért, amit elkövettünk. Jézus
előttünk jár, felénk nyújtja kezét.
Krisztus keresztje mellett ketten voltak,
a jobb és a bal LATOR.
Barotai Endre plébános

Mosóés
mosogatógép, hűtőgép, boyler,
mikro, porszívó javítását vállalom. Klíma
telepítése
és karbantartása.)
06-20-9351207.

A Cserfa következő, 2016. 05.
száma május 6-án jelenik meg.
Nyomdába adás: május 2-án, 16
óra. Lapzárta: április 25.

Az Ecseri Szlovák Önkormányzat és a Zöld Koszorú Hagyományőrző kör az idén is megrendezte március 25-én
a patakparti mosdást. Ecser főutcáján, a Széchenyi utcán csordogáló Szerelem patak vize a hagyomány szerint
nagypénteken mágikus erővel rendelkezik. A néphit úgy tartotta, hogy aki ezen a napon megmosdik a patakban, az
egészséges, ﬁatal és szép marad a következő esztendőben. Ezért minden évben kimentek a patakhoz mosakodni, hogy
annak varázslatos erejében részesülhessenek. Megtisztelte jelenlétével a programot Dr. Király Katalin, a Szlovák
Közművelődési Központ igazgatója. Amikor már mindenki megszépült, a Tájház udvarán igazi ecseri lakodalmas
kalács várta a vendégeket. Felvételünkön: Kele Jenő, az Ecseri Szlovák Önkormányzat képviselője ismerteti a hagyományt, köszönti a résztvevőket.

Kézbesítésre készen

Sosovicza Jánosné, a Nyugdíjas Klub elnöke is hódolt a hagyománynak

A harmadik híd is megújult a Szerelem-patak felett, a
Széchenyi utcában. A pékséggel szemközt lévő gyalogos
átjárót az EKO Kft. elbontotta és egy teljesen új hidat
épített. Mellette a Szlovák Önkormányzat beruházásában egy lépcső került kialakításra, melyet a Húsvét előtti,
Nagypénteki néphagyománynál, a patakparti mosdásnál
használtak először március 25-én.

A szépítkezést nem lehet elég korán kezdeni...

