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Képviselő-testületi ülések 
Az önkormányzat képviselő-testületé-
nek soron következő márciusi ülésén 
meghívottként vettek részt Szepesiné Pa-
ulovics Csilla és Szepesi Antal, a Golgota 
Bt. képviselői, Wunderlich-Makai József, 
az Ecseri Polgárőr Egyesület titkára és 
Kun Attila megbízott művelődésiház-
igazgató.

A testület elfogadta a polgárőregyesü-
let, a Golgota Bt., valamint a Gyömrői 
Szociális Szolgáltató Központ 2017. évi 
tevékenységéről szóló beszámolóját. El-
fogadta továbbá az önkormányzat 2018. 
évi Közbeszerzési Tervét azzal a kiegé-
szítéssel, hogy a polgármesteri hivatal 
felújítási és bővítési projektjéhez kapcso-
lódjon parkoló építése is a hivatal előtt.

Az előterjesztésnek megfelelően ke-
rült módosításra az önkormányzat Köz-
beszerzési Szabályzata is. Ennek alapján 
a Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagjait 
közbeszerzési eljárásonként a polgár-
mester jelöli ki.

A mini bölcsőde építésének helyszí-
neként pedig az Ecser, Arany J. u. 13. sz. 
alatti ingatlant határozták meg a képvi-
selők. Egyúttal megbízták a polgármes-
tert, hogy a bölcsőde engedélyes és kivi-
teli terveire kérjen be ajánlatot.

A testület hozzájárult ahhoz, hogy az 
érdekeltségnövelő pályázaton nyert tá-
mogatás terhére a Rábai Miklós Műve-
lődési Házban 32 db lámpatest cseréje 

megvalósuljon. Egyidejűleg felhatalma-
zást adott Gál Zsolt polgármesternek, 
hogy a Rábai Miklós Művelődési és Kö-
zösségi Ház, Könyvtár igazgatói beosztá-
sára az előterjesztés szerint pályázatot ír-
jon ki. Az intézményvezetői feladatokat 
ideiglenes ellátó Kun Attila megbízását 
2018. IX. 30-ig hosszabbította meg. 

Elrendelésre került a polgármesteri 
hivatal biztonságtechnikai megerősíté-
se is. A képviselők megalkották továb-
bá az önkormányzat tulajdonában lévő 
víziközmű hálózathoz történő utólagos 
csatlakozás engedélyezésének feltételei-
ről szóló rendeletet is. 

Ugyanakkor az előterjesztés szerint 
elfogadták a 2018. évi Szent István napi 
programtervezetet és annak költségve-
tését is. Jóváhagyták a Laky Ilonka Ál-
talános Iskola maximális tanulói létszá-
mának, a Monori Tankerület javaslatára 
350 főre történő emelését azzal a felté-
tellel, hogy a tankerület gondoskodik a 
megfelelő tanulási feltételek biztosítá-
sáról: tanterem, közösségi helyiségek és 
tornaterem építésével.

Megbízást kapott a polgármester arra 
vonatkozóan is, hogy az Elmü Zrt-vel 
folytasson egyeztetést az előterjesztés 
szerinti Együttműködési Keretmegálla-
podásról. 

A képviselő-testület egyidejűleg elfo-
gadta az Oktatási és Szociális Bizottság, 

valamint a Pénzügyi Bizottság javaslatát 
az ecseri civil szervezetek támogatására 
s meghatározta annak felosztását is. Tá-
mogató határozatot hozott az EKO Kft . 
részére az előterjesztés szerinti zagyszi-
vattyú vásárlására, a keretösszeg bizto-
sításával. A Pénzügyi Bizottság javas-
latával egyetértve pedig hozzájárulását 
adta az EKO Kft . által üzemeltetett MTZ 
traktornak az előterjesztés szerinti cse-
réjéhez, a ráfi zetés összegének megálla-
pításával. 

Abban is állást foglaltak a képviselők, 
hogy a testület részt vesz a belügymi-
niszter és a nemzetgazdasági miniszter 
által közösen meghirdetett, az önkor-
mányzatok rendkívüli, szociális támoga-
tásra vonatkozó pályázatán.

Felhatalmazást kapott a polgármester 
arra is, hogy a Dunavölgyi Vízgazdálko-
dási Társulással az előterjesztés szerint 
kössön szerződést a gyáli 173. és 174. 
jelű csatornának az ecseri önkormányzat 
tulajdonában lévő csatornaszakasz fenn-
tartására, valamint a 173. jelű csatorna 
kotrási munkáira.

A Cserfa Kuckó Óvoda vezetői pá-
lyázatán mutatott teljesítmény alapján 
5 éves időtartamra Kéri Tiborné került 
megbízásra az óvodavezetői feladatok 
ellátásával. Illetményére és a juttatások-
ra a vonatkozó törvény rendelkezései az 
irányadók.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
által meghirdetett, nemzeti szabadidős 
és egészség sportpark programban el-
nyert 1 db C típusú sportpark helyéül 
az Ecser, Szent Imre utca 2. sz. alatti in-
gatlant jelölte ki a testület. Ezt követően 
elfogadta a Rábai Miklós Művelődési és 
Közösségi Ház, Könyvtár 2017. évi te-
vékenységéről szóló, valamint a polgár-
mesteri beszámolót. 

A 2018. január 29-i rendkívüli testüle-
ti ülésen a képviselő-testület elfogadta az 
„Ecseri polgármesteri hivatal épületének 
átalakítása és bővítése, parkoló építése” 
projekt ajánlattételi felhívását, melynek 
alapján a vonatkozó törvény előírásai-
nak megfelelően közbeszerzési eljárást 
indított. 

A képviselők elfogadták továbbá az 
„Arany János utca szilárd útburkolatá-
nak felújítása” projekt ajánlattételi fel-
hívását, melyre a törvényi előírásoknak 
megfelelően szintén közbeszerzési eljá-
rást indított. 

A személyi jövedelemadó bevallásához 
kapcsolódóan lehetőségük van adójuk 
egy százalékát civil szervezetnek, má-
sik egy százalékát egyháznak felajánlani. 
Arra szeretnénk biztatni Önöket, hogy 
helyi szervezetet támogassanak. Sajnos 
civil szervezeteink ebből a lehetőségből 
származó bevétele folyamatosan csök-
ken, aminek csak egyik oka az SZJA kulcs 
csökkenése. A civil szervezetekkel egyez-
tetve tesszük közzé adószámaikat.

Várjuk szíves támogatásukat.
----------------------------------------------
Ecser Sport Egyesület
Adószám: 19831552-1-13
----------------------------------------------
Ecseri Községfejlesztő és Szépítő Egye-
sület
Adószám: 18685303-1-13
---------------------------------------------

Ecseri Kulturális és Sport Egyesület
Adószám: 18724381-1-13
----------------------------------------------
Ecseri Nebulók Szervezete
Adószám: 18675050-1-13
----------------------------------------------
Ecseri Polgárőr Egyesület
Adószám: 18670330-1-13
----------------------------------------------
Rákosmezeje Horgász Egyesület
Adószám: 19169280-1-13
----------------------------------------------
Varázs Lovas Sport Egyesület
Adószám: 18727274-1-13
----------------------------------------------
Zöld Koszorú Hagyományőrző kör
Adószám: 18689974-1-13
----------------------------------------------
Száz Kéz Egyesület
Adószám: 18520651-1-13

Maradjon Ecseren az 1%!
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Siker – Számos pályázaton nyert a falu 
Felfokozott hangulatban teltek az el-
múlt hónapok, választási lázban égett 
az egész ország. Ecseren a részvétel igen 
magas volt, aminek nagyon örülök. Az 
eredmény várhatóan április végén lesz 
jogerős, újra a hétköznapok következ-
nek. 

Az elmúlt néhány hétben több olyan 
jó hírt is kapott településünk, amiről 
fontos beszámolnom. Pályázatot nyer-
tünk a Cserfa Kuckó Óvoda bővítésére, 
a közel 150 millió forintból csoportszo-
ba és egyéb kiszolgáló helyiségek épül-
nek. A munka még nem tudom, mikor 
kezdődhet el, jelenleg a támogatói szer-
ződés előkészítése történik. Évtizedek 
óta húzódik az Attila utcai vasúti átkelő 
biztonsági berendezéssel való felszere-
lése, jómagam is többször vettem részt 
a MÁV-val egyeztetőkön, bejárásokon, 
rengeteg kérelmet írtunk. Most sikerült, 
a lámpák már elhelyezésre kerültek, a 
beüzemelésre azt az ígéretet kaptuk, 
hogy az iskolakezdésre már működni 
fog. Kültéri sportpark pályázatot nyúj-
tottunk be 2016-ban, ennek most zárult 
az értékelése, itt is nyertünk. A sport-

park 9 db külterületi kondigép elhelye-
zését teszi lehetővé, amit a településköz-
pontban fognak kivitelezni a Nemzeti 
Sportközpontok irányításával. A továb-
bi részletekről később tudok beszámol-
ni. A HungaroControll Zrt. pályázatára 
is sikeresen adtunk be anyagot, az or-
vosi rendelő környezetének átalakítása 
lesz a célja. A romos garázs elbontásra 
kerül, helyére játszósarok telepítését 
tervezzük. A több mint 10 éve elbontott 
kerítés alapja sok bosszúságot okoz az 
ott parkolóknak, ennek a rendezését is 
szeretnénk megoldani. A templom bel-
ső felújítására is jelentős összegű támo-
gatás érkezik, a munkálatok hamarosan 
elkezdődnek. 

Sokan kérdezik, hogy mi lesz az út-
építések időpontja? Az Arany János utca 
sajnos önhibánkon kívül nem készült 
el. Örömmel jelzem, hogy már nem kell 
sokat várni, reményeink szerint má-
jus elején elkezdődnek a munkálatok. 
A teljes felújítás terveink szerint 2 hó-
napot vesz majd igénybe, az ott lakók 
és az oda érkezők türelmét kérem. A 
munka során mindkét oldalon szegély-

követ helyezünk 
el, közötte pedig 
aszfaltozás törté-
nik. A forgalom-
lassító elemek 
(fekvőrendőrök) 
megszűnnek a 
mostani helyü-
kön, a kereszte-
ződésbe kerülnek 
át, biztosítva ezzel, hogy bármely irány-
ból érkező autóknak a kereszteződésben 
lassítania kelljen. A Kálvária utcáinak 
munkálatait is szeretnénk nyáron elvé-
gezni. A hivatal bővítése május végén 
indulhat, amennyiben a közbeszerzés 
eredményesen zárul. Tervezésről dönt 
rövidesen a képviselő-testület a mini 
bölcsőde ügyében, szeretnénk ebben az 
évben azt is felépíteni. A kisebb pályá-
zatokról most nem írnék, majd később 
azokat is felsorolom. 

Mint látható, nagyon sok a feladat és 
a tennivaló. Nem csak az építkezések és 
azok előkészületei zajlanak. Néhány éve 
elkezdtünk egy településszépítő progra-
mot, amelynek része a „Szép Kert, Tisz-
ta Környezet” pályázat, amelyre minden 
ecseri ingatlantulajdonos jelentkezhet. 
Tavaly is szebbnél szebb udvarokat mu-
tathattunk be. Arra bíztatok mindenkit, 
hogy induljon ezen a pályázaton. A pá-
lyázati kiírás a honlapon megtalálható. 

A tavalyi évben a Cserfa melléklete-
ként virágmagokat adtunk minden lako-
sunknak, ezt az idei évben is folytatjuk. 
Mindenki ültessen virágokat, tegyük 
így is szebbé környezetünket! Az elő-
ző Cserfában írtam az ingatlanok előt-
ti közterületeken végzett munkáról. A 
járda és az árok takarítása, a növényzet 
gondozása az ingatlantulajdonos felada-
ta. Az idei évben is megszervezzük a „Te 
szedd” szemétszedési akciót. Idén május 
5-én reggel 9 órakor várjuk szeretettel a 
civil szervezeteink tagjait és a lakosság 
részéről tenni akarókat. Eső esetén új 
dátumot határozunk meg. A gyülekező 
a sportpályán lesz. Korlátozott számban 
rendelkezésre állnak láthatósági mellé-
nyek és kesztyűk, azért aki tud, hozzon 
magával. Zsákot mi biztosítunk, az el-
szállítást is az önkormányzat végzi. 

Gál Zsolt polgármester

A honosítással megszerzett állampolgárság 
után eskü a polgármester előtt 

Kovács Anna ecseri lakos Gál Zsolt polgármester előtt tette le az esküt. Az ünnep-
séget megtisztelte jelenlétével Dr. Fehér Edina, a Vecsési Járási Hivatal vezetője.
Irsikné Sipos Ildikó anyakönyvvezető, Kovács Anna, Gál Zsolt polgármester, Dr. 
Fehér Edina Járási Hivatalvezető
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Nagy fölénnyel ismét 
dr. Szűcs Lajost választották 
Ecser országgyűlési képviselőjének
A 2018. április 8-i parlamenti választásokat Ecseren dr. 
Szűcs Lajos, a Fidesz-KDNP jelöltje nyerte 27485 szava-
zattal, az összes szavazat 44.82 százalékával. Második he-
lyen a Jobbik képviselője, Sas Zoltán végzett 18114 szava-
zattal (29.54%), őt követi Nyeste Andrea DK 8744  vokssal 
(14.26%). 

Az első három helyezett adatai részletesen: Az 01-es 
számú szavazókörben, az Andrássy Utcai Óvodában a 16 
egyéni jelölt közül Szűcs Lajos (Fidesz-KDNP) 317, Sas 
Zoltán (Jobbik) 173, Nyeste Andrea (DK) 128 szavazatot 
ért el. A 02-es szavazókörben (Laky Ilonka Iskola) Szűcs 
Lajos 194, Sas Zoltán 118, Nyeste Andrea 80 voksot ka-
pott. A 03-as szavazókörben (Rábai Művház) Szűcs Lajos 
267, Sas Zoltán 180, Nyeste Andrea 95 szavazatot gyűjtött. 
A 04-es szavazókörben (Laky Iskola) Szűcs Lajos 219, Sas 
Zoltán 155, Nyeste Andrea 73 választó bizalmát nyerte el.    

Nagypénteki mosdás a Szerelem-patakban, kaláccsal 

Az ecseri néphagyomány szerint a Széchenyi utcában csordogáló Sze-
relem-patak vize mágikus erővel rendelkezik. Ezért rendezi meg a Zöld 
Koszorú Hagyományőrző Kör minden évben a patakbeli mosdást.

Előbb a helyi óvodások ismerkedtek meg e népszokással. Nagypénte-
ken délelőtt az ecseri és környékbeli hagyományőrzők a Szerelem-patak 
partján gyülekeztek, hogy a nagypénteki patakvíz varázslatos erejében 

részesülhessenek. Az ecseriek szerint aki Nagypénteken megmosdik a 
patakban, egész évben egészséges és szép marad. A program során fel-
hangzott a régi Sväty kríž kezdetű helyi szlovák ének és a Rákoskereszt-
úriak Máriás éneke is. A mosdásban a nagytarcsai, maglódi, keresztúri, 
cinkotai, szentkereszti és tárnoki vendégek is részt vettek. Ezután a Táj-
házban kaláccsal és teával kínálták a vendégeket a házigazdák.
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A programra 2018. május 11-12- én kerül 
sor az Ady Endre utcai Sportpályán. 

Részletes program:
Május 11. (péntek) 17:00-18:00 Black 
Jack
18:30-19:30 Red Rockets
20:00-21:30 Tengs Lengs
22:00-23:30 Kalapács 
00:00-01:30 Rockfanatic

Május 12. (szombat) 
8 órától Főzőverseny, kispályás fociver-
seny
9 órakor Megnyitó
10:00-11:30 Kézműves foglalkozások 
(CSASE), 
ecseri csoportok fellépése (gyerekek)
11:30-12:30 Dínó Schow
12:30-13:20 Cirkusz
14:00 Ecseri csoportok bemutatói (fel-
nőttek)
15:45 Versenyek eredményhirdetése
16:15-18:15 Madarak zenekar
18:45-19:30 Badár Sándor
20:30-21:30 Vastag Tamás fellépése

21:30-02- ig Retro Disco

Az Ecser ÖTE egész napos programmal 
várja a kilátogatókat.
Kisvonattal is érkezhetnek szombaton a 
rendezvényre, ahol többek között kisvi-
dámpark, büfé, fagyi és cukorkaárus is 
várja a kilátogatókat!
FELHÍVÁS
XII. ECSERI KISPÁLYÁS FOCITORNA 
és BOGRÁCSOS FŐZŐVERSENYRE 
baráti társaságok, civil szervezetek, mun-
kahelyi kollektívák jelentkezését várjuk!
Az elkészült ételeket a Szabadtűzi Lovag-
rend zsűrije bírálja el.
Jelentkezni a főzőversenyre a művelődési 
házban lehet 2018. május 4-ig. Nevezési 
díj 3.000 Ft/csapat. 
A focitornáról Kroó Zsoltnál a 06-
30/498-7221-es telefonszámon kérhettek 
felvilágosítást.
Annak a csapatnak, amely mindkét verse-
nyen elindul, 5.000 Ft/csapat.
A nevezési határidő után jelentkezőknek 
nem áll módunkban tűzifát, kenyeret és 
savanyúságot
biztosítani!

Majális – Színes kavalkád a sportpályán

Az ecseri Attila utcánál lévő gyalogos vas-
úti átjáró nem volt fénysorompóval bizto-
sítva. Így a pályasebesség emelkedése és a 
halkabb Flirt motorvonatok közlekedése 
még veszélyesebbé tette a nagy forgalmú 
vasútvonalon történő átkelést. Az átjárót 
igen sokan használják, köztük gyerekek 
is, akik itt mennek át a síneken az isko-
lába tartva. Az ecseriek régi vágya, hogy 
fénysorompó biztosítsa a közlekedést. 
Szűcs Lajos országgyűlési képviselő és 
Gál Zsolt polgármester évek óta fáradozik 
azon, hogy a MÁV kiépítse a fénysorom-
pót. Most tevékenységüket siker koronáz-
ta. A minap a vasút szakemberei már el is 
helyezték a két fényjelző készüléket. Ko-
moly munkák vannak még hátra, közte 
a földkábelek megépítése és az érzékelők 
felszerelése. A beruházás költségeit a Ma-
gyar Államvasutak és Ecser Nagyközség 
Önkormányzata fi nanszírozza. 
Köszönjük Képviselő Úr segítségét!

Szeptemberre 
kész lehet – 
Elkezdődött 
az Attila utcai 
fénysorompó 
kivitelezése
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Ecser Nagyközség Önkormányzata sike-
resen pályázott a Nemzetgazdasági Mi-
nisztériumhoz a gyermekintézmény bő-
vítésére és teljes megújítására. Dr. Szűcs 
Lajos országgyűlési képviselő örömmel 
tájékoztatta Gál Zsoltot, Ecser polgármes-
terét és Kéri Tiborné óvodavezetőt, hogy  
Varga Mihály Nemzetgazdasági Miniszter 
döntése értelmében Ecser 148 millió 116 
ezer 532 forint támogatást kap. Az összeg-
ből az önkormányzati önerő segítségével 
bővül az intézmény férőhelyeinek száma 
új csoportszobával, valamint tornaszoba 
is létesül. Az épület kiegészül az előírá-
soknak mindenben megfelelő kiszolgáló 
helyiségekkel.

A Grassalkovich téren lévő Cserfa Kuc-
kó Óvoda az ország egyik legrégebbi ilyen 
intézménye. Éppen 110 éve született dön-
tés a kialakításáról. 1924-ben nyitotta meg 
kapuit. A II. világháborúban az épület ká-
rokat szenvedett. 1947-ben térhettek visz-
sza a gyerekek az eredeti helyükre. Abban 
az időben a közétkeztetést is innen bonyo-
lították le.

Az intézménybe jelenleg két csoportba 
50 gyermek jár. A kicsik és a személyzet 
szűkösen fér el a jelenlegi épületben. Bár 
nagy gonddal tartják karban a helyisége-
ket, és az önkormányzat az elmúlt idő-
szakban felújításokat is végzett, gondot 
okoz sok funkció hiánya. A bővítés után 
több gyermeket tudnak majd felvenni az 

intézménybe. Megteremtődnek a spor-
tolás feltételei. Korszerű melegítőkonyha 
épül, új vizesblokkok, öltözők. Olyan he-
lyiségek is létesülnek, amelyek az egyéni 
fejlesztést teszik lehetővé.

Hogy miből sikerült megnyerni a pályá-

zati pénzt? Lássuk a részleteket. Több mint 
7 milliárd forintot nyert el 40 Pest megyei 
önkormányzat óvodák építésére és felújítá-
sára - mondta el Rákossy Balázs, a Nem-
zetgazdasági Minisztérium (NGM) euró-
pai uniós források felhasználásáért felelős 
államtitkára az MTI-nek.

Hozzátette: a kormány Pest megye fej-
lesztését szolgáló programjának ötödik fel-
hívására jelentős volt a túligénylés, így a 
tárca az eredeti támogatási keretösszeget 
1,2 milliárd forinttal megemelte.

Ismertette: a felhívás fő célja a Pest me-
gye területén található, férőhelyhiánnyal 
küzdő vagy elavult, esetleg leromlott mű-
szaki állapotban lévő önkormányzati tu-

lajdonú óvodák fejlesztése, megújítása és a 
szolgáltatások minőségének javítása.

Kifejtette: az óvodák férőhelyeinek fej-
lesztése és növelése a kormány családbarát 
intézkedéseinek részeként közvetlenül hoz-

zájárul ahhoz is, hogy az édesanyák a jövő-
ben még könnyebben egyeztethessék össze a 
gyermeknevelést a munkavállalással. A fej-
lesztések egyszerre szolgálják a gyermekvál-
lalás feltételeinek javítását, a kisgyermeket 
nevelő szülők elhelyezkedésének elősegíté-
sét, és emellett a legfontosabb, hogy a lehe-
tő legjobb körülményeket teremtsük meg a 
gyermekek számára.

Az államtitkár közlése szerint az igényel-
hető legmagasabb támogatási összeg 400 
millió forint volt. A pályázati felhívásra 76 
pályázat érkezett be. A jelentős túligényre 
és a megalapozott szükségletekre tekintettel 
az NGM az eredeti 6 milliárd forintos ke-
retösszeget megemelte 1,2 milliárd forinttal.

A megemelt, 7,2 milliárd forint keretből 
40 Pest megyei településen javul az óvodai 
ellátás. A támogatásnak köszönhetően elő-
reláthatóan 742 új óvodai férőhely létesül 
1697 négyzetméteren és 4041 férőhely újul 
meg, tehát összesen közel 4800 óvodai fé-
rőhelyet érinthet a fejlesztés. Ezen felül 26 
óvodai tornaterem/tornaszoba építése vagy 
felújítása és 34 óvodai udvar fejlesztése is 
megvalósulhat a támogatás segítségével - 
tájékoztatott.

Az államtitkár emlékeztetett arra, hogy 
Pest megye most a fővárossal együtt a Kö-
zép-Magyarország régióhoz tartozik, amely 
az uniós besorolás szerint fejlett régiónak 
számít - Budapest átlagnál magasabb fej-
lettségi mutatói miatt -, ezért az ország más 
részeihez képest jóval kevesebb uniós támo-
gatáshoz juthat. Ennek ellensúlyozására a 
kormány a Pest megyei önkormányzatok 
és vállalkozások fejlesztéseire 2016 és 2021 
között 80 milliárd forintos célzott, hazai 
költségvetési forrás biztosításáról döntött.

Bővül és megújul az ecseri Cserfa Kuckó Óvoda

A kibővített óvoda látványterve

Dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő, Kéri Tiborné óvodavezető és Gál 
Zsolt polgármester a bővítésre váró épület előtt
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Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 
2018/2019-as nevelési évre az ÓVODÁS 
KORÚ GYERMEKEK JELENTKEZÉ-
SE Ecser Nagyközségben a következő 
időpontokban történik: 2018. április 25. 
(szerda) 08.00 - 12.00 óráig, 2018. április 
26. (csütörtök) 13.00 - 17.00 óráig.
Beiratkozások helyszínei: 
Andrássy Utcai Óvoda, Andrássy utca 11-
13.
Cserfa Kuckó Óvoda, Grassalkovich tér 4.
A nemzeti köznevelésről szóló. 2011. évi 
CXC. törvény 8. § (2) bekezdése szerint 
a gyermek abban az évben, amelynek au-
gusztus 31. napjáig a harmadik életévét 
betölti, a nevelési év kezdő napjától. (2017. 
szeptember 1.) legalább napi négy órában 
óvodai foglalkozáson köteles részt venni.
Amennyiben a szülő azt a gyermeket, aki 
2018. augusztus 31. napjáig betöltötte a 
3.életévét és óvodai jogviszonnyal még 
nem rendelkezik, e közleményben meg-
határozott időpontban az óvodába nem 
íratja be, szabálysértést követ el.
A napi négy órában óvodai nevelésben 
részvételre kötelezett gyermek szülője, 
amennyiben gyermeke az óvodakötele-
zettségét külföldön teljesíti, köteles arról 
a beiratkozás utolsó határnapját követő 15 
napon belül írásban értesíteni a gyermek 
lakóhelye, annak hiányában a tartózkodá-
si helye szerint illetékes jegyzőt.
A szülő kérelmére a fenntartó részéről a 
jegyző - az óvodavezető, valamint a vé-
dőnő egyetértésével - a gyermek jogos 
érdekét szem előtt tartva, az ötödik élet-

év betöltéséig felmentést adhat a kötelező 
óvodai nevelésben való részvétel alól, ha 
a gyermek családi körülményei, képessé-
geinek kibontakoztatása, sajátos helyzete 
indokolja. A felmentési kérelmet 2018. 
április 11-ig lehet a gyermek lakóhelye, 
ennek hiányában tartózkodási helye sze-
rint illetékes jegyzőhöz, továbbá a kére-
lem másolatát a kötelező felvételt biztosító 
óvoda vezetőjéhez benyújtani. Ha a szülő 
nem települési önkormányzati fenntartá-
sú óvodába kívánja beíratni gyermekét, 
akkor a kötelező óvodai nevelésben való 
részvétel alóli felmentési kérelmét az óvo-
da fenntartójához nyújtja be, továbbá a 
kérelem másolatát megküldi a gyermek 
lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási 
helye szerint illetékes jegyzőhöz.
2018. szeptember 1-jétől a 2018/2019. ne-
velési évben az óvodába azt a gyermeket 
kell felvenni: 
-aki a 3. életévét betöltötte,
-aki a 3. életévét a felvételétől számított fél 
éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a 
településen lakóhellyel, ennek hiányában 
tartózkodási hellyel rendelkező három-
éves és annál idősebb gyermek óvodai fel-
vételi kérelme teljesíthető.
Az óvodai beiratkozáshoz szükséges ok-
mányok:
-a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
-a gyermek nevére kiállított személyi azo-
nosítót és lakcímet igazoló hatósági iga-
zolvány (a gyermek lakcímkártyája),
- a gyermek TAJ kártyája,
- a szülő személyi azonosító és lakcímet 

igazoló hatósági igazolványa.
- nem magyar állampolgárságú gyermek 
esetében a szülő és a gyermek Magyaror-
szág területén tartózkodásra jogosító en-
gedélye (kártya), regisztrációs igazolás és 
a szülők munkáltatói igazolása.
Az óvodába felvett gyermekek csoportba 
való beosztásáról az óvodavezető dönt, a 
szülők és az óvodapedagógusok vélemé-
nyének, a gyermekek sajátosságainak fi -
gyelembe vételével.
Intézményeink nem rendelkeznek meg-
felelő feltételrendszerrel az integráltan 
nevelhető kiemelt fi gyelmet igénylő gyer-
mekek neveléséhez.
Az óvodavezető az óvodai felvétel tárgyá-
ban meghozott döntéséről legkésőbb a 
beiratkozásra kiírt utolsó határnapot kö-
vető huszonegyedik munkanapig írásban 
értesíti a szülőt. A döntésről, amennyiben 
a szülő az óvodai beiratkozás napján- az 
elektronikus elérhetőségének megadásá-
val- kérte, az óvoda vezetője elektronikus 
úton értesítést küld.
Az óvodavezető a gyermek óvodai felvé-
teléről hozott döntése ellen a szülő a köz-
léstől számított 15 napon belül a gyermek 
érdekében eljárást indíthat, a kérelem te-
kintetében a fenntartó nevében a jegyző 
jár el és hoz másodfokú döntést.
Kérem, a fentiekben meghatározott idő-
pontokban gondoskodjanak gyermekük 
valamely intézménybe történő beíratásá-
ról!

Ecser Nagyközség Önkormányzata

Áprilisban lesz az óvodai beiratkozás

Polgárőrség – Példa értékű együttműködés
Polgárőr-beszámolót tartottak 2018. 
március 24-én Ecseren, a Rábai Mik-
lós Művelődési Házban a gyömrői, 
üllői, vecsési és ecseri polgárőr egye-
sületek. A megjelenteket Nagy Zoltán, 
az Ecseri Polgárőr Egyesület elnöke és 
Gál Zsolt ecseri polgármester köszön-
tötte. 

Hanek Gábor, a Vecsési Polgárőr 
Egyesület elnöke elmondta, hogy az 
Országos Polgárőr Szövetség ugyan-
aznap megtartott küldöttgyűlésén kö-
vetendő példaként említették a négy 
település együttműködését. Beszámolt 
róla, hogy Pintér Sándor belügymi-

niszter felszólalásában ismertette: 
Magyarországon 2010-hez képest ma 
már felére csökkent a bűncselekmé-
nyek száma és a polgárőr-rendőr kö-
zös munkának köszönhető az is, hogy 
Magyarország bekerült a világ 15 leg-
biztonságosabb 
országa közé.

A rendezvé-
nyen az Ecseri 
Polgárőr Egye-
sület elnöksége 
elismerő okle-
velet adott át 
Bódi Péternek. 

Kiemelkedő Szolgálatért kitüntetést 
kaptak Aszódi József, Barta Zoltán, 
Bíró László és Horváth István ecseri 
polgárőrök. A kitüntetéseket Gál Zsolt 
polgármester és Nagy Zoltán elnök 
nyújtotta át.
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Június
01. Gyereknap Andrássy Utcai Óvoda Tájház
03. Úrnapi körmenet Templom+Széchenyi utca Egyházközség, Zöldkoszorú 

Hagyományőrző Kör
08. Varázs Lovas Dance Klub Művelődési Ház Varázs Lovas Sport Egyesület
15 Utolsó tanítási nap, ballagás Laky Ilonka Általános Iskola alsós, felsős munkaközösség
17. Búcsú Széchenyi utca Ecser Nagyközség Önkormányzata
22. Varázs Lovas Dance Klub Művelődési Ház Varázs Lovas Sport Egyesület
22. Tanévzáró Laky Ilonka Általános Iskola Laky Ilonka Általános Iskola
23. 35 éves jubileumi ünnepség Művelődési Ház Nyugdíjas Klub
23. Éjszakai Horgászverseny Horgásztó Rákosmezeje Horgászegyesület

Július
02-08. Iskolai nyári tábor Káptalanfüred Laky Ilonka Általános Iskola
06. Varázs Lovas Dance Klub Művelődési Ház Varázs Lovas Sport Egyesület
14. III. Halas Nap Horgásztó Rákosmezeje Horgászegyesület
28. VIII. Ecseri Nyílt Steel Dartsverseny - 

a Lakodalmas jegyében
Művelődési ház Ecser Kulturális és Sport Egye-

sület
20. Varázs Lovas Dance Klub Művelődési Ház Varázs Lovas Sport Egyesület
29. Autószentelés Templom Egyházközség

Augusztus
04. Ecser ÖTE Csapatépítő Tájház Ecser ÖTE
18. Éjszakai páros horgászverseny Horgásztó Rákosmezeje Horgászegyesület
19-20. Szent István napi program Sportpálya és Művelődési Ház Ecser Nagyközség Önkormány-

zata, Művelődési Ház

Szeptember
14. Társasjáték klub Művelődési Ház Száz Kéz Egyesület
22. Férfi nap Művelődési Ház Nyugdíjas Klub
22. Jármai József Emlék (Horgász)Verseny Horgásztó Rákosmezeje Horgászegyesület
29. Zöldkoszorú Zárszámadó rendezvény Művelődési Ház Zöldkoszorú Hagyományőrző Kör

Autómentes Nap Széchenyi utca Művelődési Ház

IDŐPONT ESEMÉNY HELYSZÍN SZERVEZŐ
Május
02. Központi fogadóóra Laky Ilonka Általános Iskola Laky Ilonka Általános Iskola
03. Anyák Napja Andrássy Utcai, Cserfa Kuckó Óvoda Andrássy Utcai, Cserfa Kuckó Óvoda
04. Varázs Lovas Dance Klub Művelődési Ház Varázs Lovas Sport Egyesület
07. Falugyűlés Művelődési Ház Ecser Nagyközség Önkormányzata
07. 18. óra Véradás Művelődési Ház OVSZ
11-12. Majális Sportpálya Művelődési Ház
16. OKÉV-mérés angol Laky Ilonka Általános Iskola Laky Ilonka Általános Iskola
18. Varázs Lovas Dance Klub Művelődési Ház Varázs Lovas Sport Egyesület
19. Páros horgászversey Horgásztó Rákosmezeje Horgászegyesület
23. OKÉV-mérés szövegértés, matematika Laky Ilonka Általános Iskola Laky Ilonka Általános Iskola
28- jún 1.. Erdei Iskola A kirándulások helyszínei Laky Ilonka Általános Iskola

Ecseri eseménynaptár: 2018 május – szeptember
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Az Ügyfélkapu olyan azonosítási szolgál-
tatás, amely lehetővé teszi, hogy a felhasz-
náló személyazonossága hiteles igazolása 
mellett biztonságosan léphessen kapcso-
latba az elektronikus közigazgatási ügy-
intézést, illetve elektronikus közigazgatási 
szolgáltatásokat nyújtó szervezetekkel. 

Ügyfélkapu regisztrációt az ország bár-
melyik Kormányablakában, Okmányiro-
dájában lehet kezdeményezni, a Vecsési 
Járási Hivatalban emellett a Maglódi és 
Üllői Kirendeltségen, továbbá az Ecseri 
ügysegédnél is. Az Ügyfélkapu a www.
magyarorszag.hu Kormányzati Portálon 
az ugyfelkapu.magyarorszag.hu oldalon 
érhető el.

Az Ügyfélkapu használatához Önnek 
személyes ügyfélkapus azonosítóra van 
szüksége, melynek létrehozása a követke-
ző lépésekből áll:

1. regisztrációt kell kezdeményeznie,
2. igazolnia kell személyazonosságát 

(hitelesítés),
3. az első belépés alkalmával egyszer        

használatos kódjával aktiválnia kell re-
gisztrációját.

Az Ügyfélkapun belépve Személyes ügy-
félkapu felületére jut. Ide érkeznek a hiva-
taloktól kapott dokumentumai, értesítései 
és itt adhatja fel Ön is dokumentumait.

Milyen szolgáltatásokat használhat 
Ügyfélkapuval?

- adó - és járulékbevallás
- internetes okmányiroda (okmányiro-

dai szolgáltatások, hatósági ügyek elektro-
nikus előkészítése)

- adatszolgáltatás letiltása 
- e-felvételi
- NEAK (korábban OEP) szolgáltatá-

sok: TAJ-alapú elektronikus szolgáltatása, 
TAJ-szám érvényességének ellenőrzése, 
biztosítotti jogviszony lekérdezés

- E-papír formájában beadványokat 
nyújthat be. A rendelkezési nyilvántar-
tásának megfelelő beállításával tud arról 
gondoskodni, hogy hatóságom válaszát 
is elektronikusan kapja meg a tárhelyére 
a jövőben. 

Ha még nem rendelkezik ügyfélkapuval, 
akkor azt járásunkban az alábbi helyszíne-
ken és ügyfélfogadási időben igényelheti:

Kormányablak Osztály (2220 Vecsés, Fő 
út 246-248.)

Hétfő 07.00-17.00 
Kedd 08.00-18.00 
Szerda 08.00-20.00 
Csütörtök 08.00-18.00 
Péntek 08.00-16.00 
Okmányiroda (2220 Vecsés, Szent Ist-

ván tér 1.)
Hétfő 12.00-16.00
Szerda 08.00-18.00 

Csütörtök 08.00-12.00
Maglódi Kirendeltség (2234 Maglód, Fő 

u. 12.)
Szerda 08.00-17.30
Péntek 08.00-12.00 
Üllői Kirendeltség (2225 Üllő, Temp-

lom tér 3.)
Hétfő 13.00-17.30
Szerda 08.00-15.30

Ecseri ügysegéd (2233 Ecser, Széchenyi 
u. 1.) 

Hétfő 08.00-12.30
Összességében az ügyfélkapu egy igen 

hatékony, kényelmes és gyors módja az 
ügyintézésnek, az ügyfelek rendelkezésére 
álló lehetőségek köre pedig folyamatosan 
bővül!

További kérdésével, illetve bővebb in-
formációkért kérjük forduljon bizalom-
mal a 1818-as számon a Kormányzati 
Ügyfélvonal munkatársaihoz!

Vecsési Járási Hivatal

Ügyfélkapu: könnyebb, gyorsabb ügyintézés

Balogh Zoltán, az Emberi Erőforrások minisztere és Soltész Miklós egyházi, nem-
zetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár hivatalosan értesítette az 
Ecseri Plébániát, hogy Magyarország Kormánya 13 millió 100 ezer forint támogatást 
biztosít az Ecseri barokk római katolikus templom belső felújítására és környezetének 
rendezésére.

Így sikerrel zárult az Egyházközség pályázata, amelyet 2017. őszén nyújtott be az Egy-
házi épített örökség védelme és egyéb beruházások, valamint az egyházi közösségi célú 
programok és beruházások támogatása című felhívásra.

A támogatás folyósítására a Váci Egyházmegyén keresztül 2018. második negyedév-
ében kerül sor.

Köszönjük Dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő úr támogatását, aki fi gyelemmel 
kísérte a projectet.

A kormány támogatásából újul meg 
az Ecseri TemplomAz ecseri felnőtt labdarúgó csapat a kupa 

első két fordulóján sikeresen jutott túl. 
Tavaly nyáron legyőzték a Vácszentlászló 
együttesét, majd döntetlent játszottak 
Gyömrővel és alacsonyabb osztályú 
csapatként továbbjutottak.

Április 4-én Pécel labdarúgói látogat-
tak el Ecserre.

Az eredmény: Ecser S. E. – Péceli SSE. 
1 – 2 (1-0)

Gólunkat Paluska Norbert szerezte a 
36. percben. Így kiestünk a Pest megyei 
Kupából. U 14-es meccsen: 

Gyáli BKSE – Ecser 4 – 4 (2-1)
Lurkó FC Gyál – Ecser 6 – 3 (4-3)

Futballeredmények
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Húsvét az egyik legfontosabb keresztény 
ünnep, amikor Jézus feltámadását ünne-
peljük. A Biblia szerint pénteken feszítet-
ték keresztre, ám harmadnapra feltámadt. 
De már az ősi termékenységi ünnepek is 
egybeestek időben a húsvéti ünnepkörrel, 
aminek középpontjában szintén a feltáma-
dás, a megújulás állt. A sok érdekes húsvéti 
tudnivalót a márciusi utolsó Irodalmi kör 
foglalkozásán hallhatták az érdeklődők 
Vágvölgyi Lajosnétól, a kör vezetőjétől.

A zsidó vallásnak is legnagyobb ünnepe 
a Húsvét, melynek hagyományai szerint – 
egyebek mellett – a húsvéti bárány lábát 
nem lehet megtörni. Ezért történt, hogy 
Jézus keresztre feszítésekor az ő lábát sem 
törték el – eleget téve ezen zsidó vallási 
liturgiának. Ám nemcsak a szokások, de 
nyelvünk is híven tükrözi az ide kapcsoló-
dó vallási hagyományokat. S hogy milyen 
nélkülözhetetlen a szerepe nemcsak azok 
átörökítésében, de a hit, a nemzet megőr-
zésében is, arról így vall az Örökségünk c. 
református zsoltár: „Mert én./ Megtanu-
lom, megőrzöm/Tanítom, továbbadom/A 
szüleim nyelvét/a gyerekeim hangján/
Elkopni nem hagyom!/Elvenni nem ha-
gyom!/ Én magyarul érzek. Magyarul fé-
lek./Magyarul kérlek. Magyarul érted./
Magyarul sírok. Magyarul mondom./Ma-
gyarul írok. Magyarul mosolygom./ Ma-
gyarul küzdök. Magyarul tűrök./Magyarul 
dobbanok/És magyarul álmodom./Én ma-
gyarul álmodom.” Maguk a nyelvi elemek 
is az ünnepkörhöz kapcsolódnak, hiszen 

például ’Húsvét’ szavunk is az ilyenkor 
szokásos nagyböjtre utal. Továbbá az ekko-
ri népszokások is mind Jézus történetéhez 
csatlakoznak. Az emberek ilyenkor ugyan-
is étellel megrakott kosárral mentek ünne-
pelni, s ennek hagyományát a tradicionális 
étkekkel ma is őrizzük. A bárány és a bor 
Jézus testét és vérét, a tojás az újjászületést 
és a családi összetartást, valamint a termé-
kenységet is jelképezi. A locsolás szokása 
az elszáradás ellen véd, míg a húsvéti tojás 
piros színe Jézus testére utal. A Biblia sze-
rint Nagycsütörtökön elhallgattak a haran-
gok és Rómába mentek s majd csak Nagy-
szombaton szólaltak meg újra. Az égből 
pedig keserű könnyek hullottak, a parasz-
tok nem etették az állatokat, az emberek 
nem sütöttek, nem mostak. A nagypénteki 
mosdás pedig a hiedelem szerint megvéd 
a betegségek ellen. A hús fogyasztása tilos, 
s ilyenkor a bableves a tipikus étel. Nagy-
szombaton viszont véget ér a böjt, újra ég 
a tűz, és körülöttünk s a természetben is 
megújul minden. A szokás szerint Hús-
vétvasárnap tilos volt a női munka, s e 
nap jellegzetes étele a bárány. Apor Péter 
pedig már 1736-ban írt a locsolkodásról. 
Ez a szokás a keresztelésre, a keresztelés 
maga pedig Szent Jánosra utal. A megön-
tözöttek viszont a legnagyobb hímes tojást 
adták ajándékba hálájuk jeléül. Az ilyenkor 
szokásos locsolóversek pedig irodalmunk 
gyöngyszemei közé tartoznak. „Kinyílott 
az aranyeső, Én voltam ma a legelső, Aki 
kora reggel Locsolkodni kelt fel.

Minden szőke, barna lány, Mint a piros 
tulipán, Virulva viruljon! Ime, itt a kölni, 
Szabad-e locsolni?” 

Egy másik mondóka szintén a virágha-
sonlatot hívja segítségül a szokás megjele-
nítésére: 

„Kinyílt az ibolya húsvét hajnalára, Cse-
pegjél, rózsavíz erre a kislányra. 

Rózsavíztôl, majd meglátod, szép és 
ügyes leszel, Ugye, kislány, a zsebembe pi-
ros tojást teszel?”

De e népies rigmusok számos költőnket 
is megihlették. Így került megörökítésre ez 
az egyszerre vallási és népi hagyomány De-
vecsery László: Húsvéthétfő hajnalán című 
versében:

„Húsvéthétfő vízöntő: vidám ez, nem 
kesergő.

Jönnek fi úk csapatban, vidám verssel 
hajnalban:

Kiskertemben jártam én, szép virágot 
láttam én:

meglocsolom, megöntözöm, kedves szó-
val felköszöntöm.

Húsvéthétfő hajnalán örüljön sok kicsi 
lány”

Aki úgy érzi, feltöltődést és hasznos is-
mereteket nyerhet az itt elhangzandókból, 
május 2-án 16:00 órai kezdettel Író -  ol-
vasó találkozó lesz  az Irodalmi kör foglal-
kozásának keretében. Az esemény vendége 
a már több kötetet megjelentető Gulyás 
Ilona költőnő lesz. A rendezvényre min-
denkit szeretettel vár a program főszerve-
zője, Vágvölgyi Lajosné.

Irodalmi kör versekről, hagyományokról

A Mesesarok áprilisi foglalkozásán a Haho-
ta Gyermekszínház előadását láthatták az 
érdeklődők a művelődési ház színpadán. A 
történet főhőse Nyuszi volt, aki húsvétkor a 
tojást hozza. 

Most pedig abba a titokba avatta be az 
ecseri ovisokat, hogy hogyan lett piros a 
húsvéti tojás. Ám ennek történetét nem 
csak elmesélte, de meg is tanította a né-
zőtéren ülőket, hogyan lehet a fehér tojás 
színét pirosra varázsolni. A tanulságos tör-
ténet további szereplői pedig a Jégsárkány, 
az adóbeszedői feladatokat ellátó Hófarkas, 
az elveszett embergyerek Dani, valamint 
a Tyúk voltak. Közülük csak a Jégsárkány 
szerette a telet, a többiek mind vacogtak az 
örök hó és jég birodalmában. S Nyuszinak 
a fejében fogalmazódott meg a gondolat: ta-
lán éppen az ő feladata, hogy véget vessen 
ennek a végtelen hideg jegességnek. Ekkor 
toppant elé Dani, az elveszett embergyerek, 
akit üldözött a Jégsárkány. Nagyon éhes volt, 

így a Nyuszi segített rajta: megtanította hát 
a gyerekeket varázsolni, aminek segítségével 
sok fi nomság került Dani elé. Eközben Jég-
sárkány találkozott a Tyúkkal, s arról beszél-
gettek, hogy hogyan is lesz a tojás. A Tyúk 
elmondta neki, hogy rabságban sajnos nem 
tud tojni – a Jégsárkány viszont mindenáron 
tojásra vágyott. Ám, mint mondta, a piros 
színű ezen a földön tilos, mert az neki a 
vesztét jelentené. Ezért csak a fehéret szereti. 
Közben Dani egy jól célzott hógolyóval elta-
lálta az örök tél urát, aki túl fáradt volt már 
ahhoz, hogy ezt a pimasz csínyt megtorolja. 
Ezalatt a Nyuszi és Dani egy zsákban megta-
lálták azt a sok fehér tojást, amit a Hófarkas 
adó gyanánt már beszedett. Nyuszi pedig azt 
javasolta, hogy a varázslás segítségével – a 
gyerekekkel együtt ¬– fessék be őket piros-
ra. Ez a csoda meg is történt, s hatására el-
olvadt a hó, kisütött a nap és színes virágok 
pompáztak a réten. Így hozta hát el a Nyuszi 

a piros tojással a Húsvétot s velük együtt a jó 
időt is, aminek még a Jégsárkány is örven-
dezett. 

A Cserfa Kuckó óvoda Cirmos és Ficánka, 
valamint az Andrássy utcai ovi középső cso-
portosai nemcsak tágra nyílt szemmel néz-
ték a színpadon játszódó eseményeket, de 
lelkesen követték Nyuszi utasításait is, ami-
kor a varázslás tudományába avatta be őket. 
A Hahota Gyermekszínház művészei pedig 
maguk is nagyon élvezték az előadást. Mint 
Szűcs Balázs, a társulat vezetője elmondta, 
előadásaikban mindent ők maguk csinál-
nak. Van egy darabírójuk is, akit fel szoktak 
kérni, hogy egy adott témára írjon meg egy 
szöveget. A most előadott produkció viszont 
nem így született, mivel már meg volt írva 
– ám ők több helyen ’belenyúltak’, míg ösz-
szeállt a végleges mű. Már tizenegy éve jár-
ják műsorukkal a különböző helyszíneket, 
melyek közül több helyen is visszavárják 
őket. Ecseren ez volt az első előadásuk, ám 
szívesen lépnek fel itt máskor is, ha felkérést 
kapnak.

(Fotó: a 12. oldalon)

A piros tojás legendája
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A Cserfa következő, 2018. 05. 
száma május 18-án jelenik meg. 
Nyomdába adás: május 14.  Lap-
zárta: május 7.

Lélekgondozó

Mosó- és 
mosogató-
gép, hűtő-
gép, bojler, 
mikro, por-
szívó javí-
tását válla-
lom. Klíma 
t e l e p í t é s e 
és karban-
t a r t á s a . ) 
06-20-935-
1207.

Honlap: 
www.ecser.hu

„Te vagy az egyetlen idegen, aki nem tu-
dod, mi történt Jeruzsálemben?” Mondja 
a két tanítvány, akik lehangoltan ballag-
nak az EMMAUSZI úton. Mit hagytak 
ott Jeruzsálemben? A NAGY KIRÁLY 
VÁROSÁT. Az ősök által hagyományozott 
Istentiszteletet. A Messiás várakozásának 
városa. Jézus körüli csodák. Az ünnepé-
lyes bevonulás. Jézus csodálatos tanítása. 
A farizeusok és szadduceusok megleckéz-
tetése. Az elfogás, a megalázás, keresztre 
feszítés. Feltámadás híre. stb. 

Elhagyják Jeruzsálemet, mennek Em-
mauszba, az ő kis világukba. Mindennapi 
életükbe, egyéni elzártságukba… Meny-
nyire más világról álmodtak Jézus mellett. 
Fényes sikerek… s ennek mind vége lett…  
A kereszt kiábrándította nem csak a Jé-
zusba vetett reményeikből, de mindabból, 
ami szent volt előttük. 

Mintha mi lennénk a mai emberek! Mi 
is benne éltünk gyermekkorunktól fogva 
a hagyományos istentiszteleti formákban. 
És egyszer csak elkezdtünk zuhanni, val-
lási nívónk süllyedni kezdett. Visszahú-
zódtunk saját kis köreinkbe és vegetálunk.

Krisztusnak ez a 
nagy elidegenülé-
se, idegenné válása 
folyik a lelkekben. 
Mi lehet ez a há-
lyog, amitől nem 
ismerjük fel az 
Urat, illetve amitől 
az ismerős idegen-
né válik? Mi azt re-
méltük, mondják 
az emmausziak, 
mintha Istennek 
a mi elgondolása-
inkhoz kellene al-

kalmazkodni. 
Van-e nekünk türelmünk kivárni és 

megismerni az „írások szerint” Isten ter-
veinek megismerését és megvalósítását.  
Jézus az írásokat kezdte el megmagyaráz-
ni, „nem, de ezeket kellett a Messiásnak 
elszenvednie”, hogy megvalósítsa Isten 
terveit és akaratát. 

Hitben élünk és nem szemléletben, írja 
szent Pál.  Megrendülések, csalódások, 
egyéni elképzelések összeomlásán keresz-
tül lesz Krisztus újra megismert. Ó ha meg 
tudnánk érteni, hogy az Úr sokszor ve-
lünk szomorkodva jár, mint az emmauszi 
tanítványokkal. 

„És örvendezve tértek vissza Jeruzsá-
lembe, valóban feltámadt az Úr.” Ha haj-
landó vagy feladni egyéni elképzeléseidet, 
s Biblián és imádságon keresztül megis-
merni Krisztus ismertté lesz számodra. 
Ismét az élő keresztény közösséghez fogsz 
tartozni. Szentségekhez járulsz. S ör-
vendezel, mert „ISMERTTÉ LESZ SZÁ-
MODRA A FELTÁMADT KRISZTUS”.

Barotai Endre plébános

Miért „idegen” a feltámadt Úr?
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eldugott

A Lakodalmas szobor előtti gömbjuharfa feldíszítésével készí-
tettek „Tojásfát” a Rábai Miklós Művelődési Ház dolgozói. A 

fára az Andrássy Utcai Óvoda ovisai és az Ecseri Kulturális és 
Sport Egyesület tagjai is kiakasztották már hímes tojásaikat. 

Igyekszik segíteni a közlekedőket az önkormányzat. Nemrég 
forgalomtechnikai tükröket helyeztek el a Kossuth utca - Rá-
kóczi utca kereszteződésében és a Kossuth utca - Kereszt utca 
sarkán.

A Hahota Gyermekszínház húsvéti előadása nagy sikert ara-
tott a gyerek körében. (Cikk: a 10. oldalon)

90. születésnapja alkalmából köszöntötte Gál Zsolt polgármester és Barta Zoltán jegyző Számvéber Ervinnét. Virág-
csokor kíséretében adták át neki az Orbán Viktor miniszterelnök úr által aláírt Emléklapot.
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