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Képviselő-testületi ülés – augusztus 29.
Az augusztus 29-i rendkívüli képviselőtestületi ülésen határozat született arról,
hogy a testület pályázatot nyújt be a helyi
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásra, továbbá megalkotásra
került az ezen támogatás igénylésének
szabályairól szóló rendelet is. A képviselő-testület meghozta továbbá a „Szilárd
útburkolat kialakítása Ecser Kálvária és
Belső-Kálvária lakóterületen” című közbeszerzési eljárást lezáró döntését. Egyidejűleg megbízta a polgármestert, hogy
a Kálvária és Belső-Kálvária lakóterület

útépítési és csapadékvíz elvezetési beruházásának műszaki ellenőrzésére kössön
szerződést. Az előterjesztés szerint került
elfogadásra a 2018 – 2020. közötti időszakra vonatkozó ’Helyi Esélyegyenlőségi Program’ és a 2017. évről szóló módosított gyermekvédelmi beszámoló is.
Megbízást kapott Gál Zsolt polgármester
arra is, hogy az előterjesztésnek megfelelően a DPMV Zrt-vel a 2019 – 2033.
közötti időszakra Ecser ivóvízellátási és
szennyvízelvezetési gördülő fejlesztési
tervének elkészítésére a vállalkozási szerződést kösse meg. A Polgármesteri Hi-

Rezsicsökkentési lehetőség fával
tüzelőknek október 15-ig!
A Kormány 1364/2018. (VII.27.) Korm.
határozatában a téli rezsicsökkentésben
nem részesült vezetékes gáz-vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri természetbeni támogatásáról rendelkezett. A kormányhatározat
alapján, háztartásonként egy darab igénybejelentés nyújtható be a helyi önkormányzatnál, legkésőbb 2018. október 15.
napjáig, amely határidő elmulasztása jogvesztő. Az igénybejelentő nyilatkozaton
rögzíteni szükséges az igényelt fűtőanyag
fajtáját, amely később nem módosítható.
Az igénylő személynek az adott háztartás
a bejelentett lakóhelyének, vagy bejelentett tartózkodási helyének kell lennie.
Nem felel meg a feltételeknek az a háztartás, amely a téli rezsicsökkentés korábbi
intézkedéseiben már részesült (gázszámlából az összeg már jóváírásra került).
Kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások nem jogosultak az
igénybejelentésre.
Az igénybejelentés feltétele annak tudomásul vétele a bejelentő részéről, hogy az
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság ellenőrzi, hogy a bejelentő háztartása
korábban téli rezsicsökkentésben nem részesült. A katasztrófavédelmi szerv szük-

ség szerint további adatgyűjtést, valamint
szúrópróbaszerű, helyszíni vizsgálatot is
végezhet. Ha a vizsgálat eredményeként
valószínűsíthető, hogy az igénybejelentő
rosszhiszeműen járt el, az önkormányzat
szabálysértési, vagy – minősítő körülmény fennállása esetén – büntetőeljárást
kezdeményez.
Az igénybejelentő nyilatkozat a www.
ecser.hu honlapról is letölthető.
Részletes tájékoztatást a Polgármesteri
Hivatalban kaphatnak személyesen, vagy
telefonon. Ne feledjék, a Polgármesteri
Hivatal most a Rábai Miklós Művelődési és Közösségi Ház emeletén működik.
(Ecser, Bajcsy-Zsilinszky utca 3.) Telefon:
06-29/335-161, vagy 06-29/335-166, Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 08.00.-12.30. és 13.00.-18.00.
Szerda: 08.00.-12.30. és 13.00.-16.00.
Péntek: 08.00.-12.00.
Igénybejelentő nyilatkozatot a Polgármesteri Hivatalban tudunk adni, vagy kérésre kézbesítjük. A nyilatkozatot kitöltés
után a Polgármesteri Hivatalba kell viszszajuttatni.
Barta Zoltán
jegyző

vatal előtti kisfeszültségű villanyoszlop
áthelyezését illetően pedig a képviselőtestület arra hatalmazta fel a polgármestert, hogy az ELMÜ Hálózati Kft-vel a
vonatkozó szerződést az ajánlat szerint
kösse meg. Korábban már döntöttek a
képviselők a művelődési házban történő
lámpacseréről. Most ezzel kapcsolatos
korábbi határozatát módosította a testület. A képviselők arra az álláspontra helyezkedtek továbbá, hogy az önkormányzat 2018. évben támogatásban részesíti a
római katolikus, református és evangélikus egyházakat.

20 millió az orvosi
rendelő tetőépítésére
Pintér Sándor belügyminiszter elbírálta az
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt 2018. évi pályázatot. Ecser Nagyközség Önkormányzata több, mint 20 millió forint támogatást
kapott, melyet az Orvosi Rendelő fejlesztésére fordíthat.
A Belügyminiszter döntése alapján 282
települési önkormányzat, összesen 4 milliárd 998 millió 504 ezer 420 forint összegű támogatásban részesült. A támogatást
kötelező önkormányzati feladatot ellátó
intézmények fejlesztésére, felújítására,
óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztésére, felújítására vagy új
sportlétesítmény létrehozására, valamint
belterületi utak, járdák, hidak felújítására
lehet felhasználni.
A megítélt támogatással 3 bölcsőde és
26 óvoda, 34 háziorvosi, 12 gyermekorvosi, 21 védőnői és 3 fogorvosi ellátást
szolgáló épület vagy helyiség, továbbá 22
önkormányzati épület fejlesztése, felújítása valósulhat meg. Emellett 11 új sportlétesítményt alakítanak ki, valamint 18
meglévőt fejlesztenek a támogatásból.
A támogatást hamarosan folyósítja a
Belügyminisztérium.
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Újabb útépítések kezdődnek a Kálvárián
Rövidesen kezdődik a Cserfa utca, az
Ujhelyi József utca és a Mikla Pál utca
(Kálvária utca és Öregszőlő utca közötti
szakaszának) építése. Ezek az utcák is
térkővel lesznek burkolva. Mára minden akadály elhárult az építés elől. A
kivitelezés utcánként történik majd. Az
ott lakók értesítést kapnak, amelyben
a várható ütemezést is leírja a kivitelező. A tervek szerint egy oldalra lesznek
döntve az utcák, mint a Kálvária már
térkövezett utcáiban, azon az oldalon
lesznek profilozva az árkok. A várható kellemetlenségért előre is elnézést
kérünk. Sajnos a Szent Imre utca felújítása jövő év elejére tolódik át, mert
az út alatti vízvezeték cseréjét is el kell

végezni, hogy ne kelljen a felújított aszfaltot később megbontani, illetve itt a
csapadékvíz problémára is megoldást
kell találni. A József Attila utcából és
a Szalaska dűlőből is rengeteg csapadékvíz kerül a Szent Imre utca árkaiba,
amelynek az elvezetése komoly problémát okoz.
A DPMV Zrt. árajánlatát pár hete
megkaptuk a vízvezeték cseréjére. Sajnos az ajánlatadás több hónapot késett
a cég vezetésében bekövetkezett változás miatt. Így a közbeszerzést csak ezek
után tudjuk kiírni, ami már bizonytalanná teszi a kivitelezés végső határidejét. A téli időszakban nem lenne szerencsés építeni, ezért tolódik át a következő

évre.
Az orvosi rendelő
melletti
garázs bontását
és a terep rendezését szeretnénk
még ebben az
évben elvégezni,
remélem, ez sikerül is. Időközben tájékoztatást
kaptunk, hogy a rendelő tetőépítésére
beadott pályázatunk sikeres volt. Ennek az előkészítése zajlik, bízom benne,
hogy rövidesen elkezdődhet maga az
építés is.
Gál Zsolt polgármester

Tanévnyitó – „Legyetek befogadók és szorgalmasak!”
A Himnusz hangjaival vette kezdetét az
ünnepélyes tanévnyitó a Laky Ilonka Általános Iskolában szeptember 2-án. Ezt követően a 2. a és 2. b osztály közös műsora
következett, melyben zenével, közös mondókával és verssel búcsúztatták a nyarat s
köszöntötték az új tanévet.
Kiss Katalin iskolaigazgató valamennyi
tanuló és a szülők üdvözlése után külön
szeretettel köszöntötte a rendezvény meghívott vendégeit: Fülöp Krisztina hitoktatót, dr. Tanczik Balázst, Ecser új plébánosát, Gál Zsolt polgármestert, valamint az
iskola névadójának, Laky Ilonkának unokáját, Laky Klárát.
Elmondta, hogy ilyenkor mindenkiben
kettős érzés kavarog. Egyrészt úgy érzik,
hogy rövid volt a nyár, elfért volna még
egy kis idő a pihenésre, a feltöltődésre.
Ugyanakkor a várakozás izgalma is benne van már mindannyiukban, hogy vajon
milyen lesz az új tanév. A tanulók közül
két korosztályt, az elsősöket és a nyolcadikosokat köszöntötte nagy szeretettel. A
kicsiket azért, mert ez lesz az első évük e
falak között, ahol remélhetőleg jól fogják
magukat érezni és sok új ismerőst, barátot
szereznek majd. Ennek érdekében pedig
mind a tanárok, mind a szülők mindent
meg fognak tenni. A nyolcadikosok viszont már bátrabban fognak belépni a kapun az első tanítási nap reggelén, s azért
illeti őket a külön köszöntés, mert ez lesz
az utolsó s egyben legfontosabb évük is itt.
Kemény idő vár rájuk, sok-sok felmérővel,
a felvételivel s két kompetenciaméréssel.

S mindehhez azt kívánta, hogy minden a
terveik szerint sikerüljön.
Ezt követően elmondta, hogy az idei

Az iskola névadójának unokája, Laky
Klára az évnyitón. Magyart tanított az
intézményben.
nyár sem telt tétlenül sem a házon belül,
sem pedig azon kívül. Így többek között
kifestették a régi szárny folyosóját és egybenyitották a 11-es és 12-es termet, hogy
helyet tudjanak biztosítani a két első
osztálynak. Ennek költségeit a szülői bál
bevételének felajánlásából fedezték. De
megújult az angol terem is a szünetben, s
felszerelték mindenhol a projektorállványokat. Egyúttal bemutatta a tantestület
új tagját, Józsa Tibort, aki testnevelést fog
tanítani az új tanévben. De sikeres volt a

nyári vakáció az iskolán kívül is, hisz a
tanulók egy nagysikerű Hős- és madártáborban vehettek részt.
S e sok jó hír után egy kevésbé jóval is
szolgált a diákoknak az igazgató, mely szerint ebben az évben is tanulni kell majd.
Egyúttal arra kérte őket, hogy legyenek
befogadóak és szorgalmasak. A szülőktől
viszont azt kérte, hogy dolgozzanak együtt
a testülettel. Mint mondotta, a tanárok
sem tévedhetetlenek, de együttműködéssel, kommunikációval minden megoldható. Ezért munkálkodjanak együtt, hogy a
gyerekek – akiket kicsit a sajátjaiknak is
éreznek a testületben – sikeresek legyenek. Az igazgatónő megnyitóját követően
Szeverné Csekei Csilla igazgatóhelyettes
ismertette a tanévkezdéssel kapcsolatos
tudnivalókat, majd dr. Tanczik Balázs, a
hivatalát augusztus 1-jétől betöltő plébános mutatkozott be.
Elmondta, hogy a hittant tanulókat a
saját óráikon várják, a szentmise pedig
vasárnaponként 9 órakor kezdődik. A
tanévnyitó szentmisére szeptember 16-án
9 órakor kerül majd sor, ahol az iskolatáskákat azok tartalmával együtt meg fogja
áldani. Tájékoztatott továbbá, hogy az
elsőáldozásra készülő gyerekek szüleit az
ezzel kapcsolatos tudnivalók megbeszélésére szeptember 10-én este 7 órakor várja
a sekrestyében. Az év folyamán pedig a
hittanosokat és a nem katolikus gyerekeket is szeretettel várják.
Az ünnepség zárásaként a Szózat hangzott el.
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Díjátadás a Szent István-napi rendezvényen

A ‚Szép kert, tiszta környezet” kitüntetettjei dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő és Gál Zsolt polgármester társaságában
Ahogy azt már megszokták a helybéliek, a
település önkormányzata ügyes szervezéssel
az ünnep előtti napra hirdeti meg a helyi rendezvényeket, melyek aztán másnap délelőtt
is folytatódnak. Így lehetővé válik minden
ecseri lakos számára, hogy a sajátjaikon túl
ne maradjanak ki az országos központi programokból sem. Nem volt ez másként idén
sem, s augusztus 19. már a Szent István napi
programok jegyében zajlott az Ady Endre
utcai sportpályán. Elsőként a sportolóké volt
a főszerep, akik nemes versengésbe kezdtek,
hogy eldöntsék, melyik csapat a legjobb idén.
Az eseményt az Ecseri Sport Egyesület szervezte.
A délutáni események viszont már a színpadon zajlottak, ahol Gál Zsolt polgármester
megnyitójában sok szeretettel köszöntötte dr.
Szűcs Lajos országgyűlési képviselőt, valamint a megjelenteket. Mint mondotta, rendhagyó módon a vasárnapi napon először a
szórakozásé a főszerep, a hivatalos részre
pedig csak másnap kerül majd sor. Elsőként
egy néhány évvel ezelőtti kezdeményezés, a
’Szép kert, tiszta környezet’ pályázat eredményeit hirdette ki. A településvezető elmondta, hogy e nemes akció célja elsősorban a
település szépítése, a házak, az utcák rendezettebbé tétele. Mindennek elősegítésére az
önkormányzat minden évben szemétgyűjtési akciót is szervez s ingyenes virágmagot is
szétoszt a lakosság körében, hogy minél több
helybelinek tegye könnyebbé a pályázaton
való részvételt. A polgármester hangsúlyozta
továbbá, hogy a jelenleg kihirdetendő eredményekkel nem elsősorban győztest akarnak

kikiáltani, hanem tulajdonképpen az eredményes pályázókat szeretnék díjazásban részesíteni.
Ez évben egyébként 7 pályázat érkezett a
felhívásukra, melyek közül az alábbiak bizonyultak a leggyönyörűbbnek. A nyertesek
neve: Horváth-Kiss Márta, Marosiné Dékán
Andrea, Jurysik Miklósné, Bagi Istvánné, Sutus István, Albininé Lesti Vivien. A díjazot-

Zumba a színpadon és a színpad előtt

tak plakettet, vásárlási utalványt és pezsgőt
vehettek át dr. Szűcs Lajostól és a polgármestertől. Gál Zsolt kifejezte abbéli reményét is,
hogy az idén jutalmazott kertek, házak egyre több embernek csinálnak majd kedvet a
részvételhez, ami örömet okoz annak is, aki
csinálja, s annak is, aki az eredményt megcsodálja.
Ezután a helyi csoportok ünnepi műsora
következett. Először a Nyugdíjas Klub Kultúrcsoportja lépett a színpadra, akik énekükkel és táncukkal ez alkalommal is nagy
tapsot kaptak a nézőktől. Ezt követte a szintén már nélkülözhetetlen számba menő hastáncbemutató, ahol az ifjabb, illetve a legifjabb korosztály is megmutatta, hogy mit tud
már. S hogy ne maradjon ki a lendület sem
a délutánból, a zumbások most is fergeteges
temperamentummal ropták táncukat a színpadon.
A könnyűzenét a Kőbányai Zenei Stúdió,
valamint a Retroleum zenekar szólaltatta
meg. Sztár fellépő Torres Dani volt. Aztán
jött a tűzshow a Dám-Koós művésznők előadásában és a tűzijáték. A programot Abonyi
Attila diszkója zárta.
A jó hangulat alapvető feltételeit, így a
megfelelő fényt és hangot Kósa Dániel és
Varga Dávid biztosította. A program szervezésében és lebonyolításában nélkülözhetetlen szerep jutott ezúttal is a Rábai Miklós
Művelődési Ház munkatársainak, az EKO
Kft. dolgozóinak, az Ecseri Önkéntes Tűzoltóknak és az Ecseri Polgárőrőknek, akik a
Maglódi Rendőrörs dolgozóival a teljes rendezvény alatt felügyeltek.
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„Tennünk kell szeretett hazánkért!”
Augusztus 20-án délelőtt tartották meg
az Ecseri Római Katolikus Templomban
az ünnepi szentmisét Szent István király,
Magyarország fővédőszentje tiszteletére.
A mise elején Dr. Tanczik Balázs plébános úr megáldotta az új, ecseri kenyeret.
Szentbeszédében Gyóni Géza: A Dicsőséges Jobbhoz című versét idézte: “Dicsőséges Jobb, Szent István keze, / Rád
néz a vészben Árpád nemzete. / Ki megmozdultál minden zivatarban, /Ma sem
maradhatsz mozdulatlan. / Mikor ránk
törtek orvul, rettentően, / Utat mutattál
minden útvesztőben. / Földünk és fajtánk
zsarolói ellen / Ott voltál minden küzdelemben.”/
Gyóni rámutatott, hogy most, mikor
milliók vándorolnak otthontalanul a világban, milyen fontos országunk védelme. S bizony jó élvezni hazánk javait, de
azt a kérdést is fel kell tenni magunknak:
Mit teszek én hazámért? Ha bármilyen kicsinek is érezzük magunkat, tennünk kell
nemcsak családunkért, hanem szeretett
hazánkért, Magyarországért is.

Dr. Tanczik Balázs plébános megszenteli az új kenyeret

Kitüntetések a közösségi munkáért
Hagyományosan augusztus 20-án ünnepélyes keretek között adják át az idei kitüntetéseket azon ecseri lakosok részére,
akik kimagasló munkát végeztek a település fejlődéséért.
Gál Zsolt polgármester köszöntőjében
kifejtette, hogy az idei immáron a hatodik
alkalom, amikor azok a falubeli lakosok
részesülnek elismerésben, akik kiemelkedően tevékenykedtek a közösségért. Mint
mondotta, egy-egy közösség kollektív emlékezete mindig megőrzi azok nevét, akik
sokat tettek érte. Ez volt a célja az ecseri
önkormányzat képviselő-testületének is
akkor, amikor megalapította a most átadásra kerülő díjakat. Ritkán adódik olyan
alkalom, amikor egy közös célért lehet az
egyénnek dolgoznia. Egyén és közösség
ügye ugyanis összetartozik, egymás nélkül
nem lehetne értelme egyik munkájának
sem. Mindannyian Ecser érdekében végzik a munkájukat, ám vannak, akik ebben
még ennél is többet tesznek. Az átadandó
kitüntetésben részesülőké követendő példa.
S ebben az értékvesztett világban egyre nagyobb szükség van rájuk, hiszen ők
egyben közösséget is építenek. Az elődök
olyan települést hoztak létre, amely olyan

Gál Zsolt polgármester ünnepi beszédét mondja
embereket nevelt, akik a közért tettek. S
a kitüntetettek szemléltetik leginkább,
hogy az elődökhöz hogyan lehet a legjobban hűnek maradni. Rövid méltatását
Márai Sándor hazafiságról írott soraival
zárta a településvezető: „… csak egyfajta
igazi hazafiság van: ha valaki ott, ahol éppen van, teljes hűséggel és feltétlen erőkifejtéssel helytáll a munkájában. Ennek
visszaható ereje van a hazára. Minden

más csak vásári mutogatás és tányérozás.”
Az ünnepségen részt vett Barta Zoltán,
az önkormányzat jegyzője, dr. Gózony
Gábor, Szeverné Csekei Csilla és Szilágyi
Szilvia képviselők, valamint dr. Tanczik
Balázs, a település plébánosa. A díjátadót
követően Rákász Gergely orgonista adott
ünnepi koncertet a művelődési ház színháztermében.
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Mariska nénit mindenki szereti a faluban
Az idei évben Sosovicza Jánosné Mariska néni vehette át az ’Ecserért’ kitüntető
címet, melyet az évtizedeken keresztül
Ecserért végzett munkájának elismeréseként adományozott részére a díjat
alapító és adományozó önkormányzat
képviselő-testülete.
Gál Zsolt polgármester ünnepi méltatásában kiemelte, hogy a falu érdekében
végzett sok-sok feladata mellett a Nyugdíjas Klub Kultúrcsoportjának fellépései alkalmával már nemcsak az ország
számos pontján, hanem a határon túl is
öregbítette a település jó hírnevét.
Ecseren pedig aligha van olyan ember, aki ne ismerné Mariska néni nevét.
A mindig aktív, örökké tevékenykedő
hölgy visszaemlékezésében elmondta,
hogy mielőtt nyugdíjba vonult volna,
nagyon sokfajta munkát végzett. Ám
ezek során mindig emberekkel foglalkozott, hiszen a Pest Megyei Tanácsi Költségvetési Elszámoló Hivatal
adóügyi főelőadója volt. E feladatából
adódóan járta a körzetekre osztott
községeket. Hozzá Monor és Nagykáta tartozott, s nap mint nap az ott élő
embereknek nyújtott adóügyekben segítséget. Amikor aztán 22 évvel ezelőtt
nyugdíjba vonult, úgy érezte, hogy valamit csinálnia kell, mert a tétlenség
nem az ő műfaja. Így aztán először önkormányzati képviselő volt a faluban,
utána pedig felkérték a helyi szlovák
önkormányzatban való képviselőségre
is. Ezen kívül vezetőségi tag a hagyományőrző körben s elnöke az ecseri
Nyugdíjas Klubnak is. S hogy a legifjabb korosztály se maradjon ki rendszeres elfoglaltságából, az óvodás gyerekeket tanítja népdalra és néptáncra.
S mindezek mellett még egyháztanácsnok is, aminek keretében könyvelői
munkát végez.
Visszatekintve pedig az elmúlt évek
igen sokrétű teendőire, a Belső-Kálvária kialakítását emelte ki mint rendkívül nagy és összetett feladatot. Ezt az
igen emberpróbáló munkát másodmagával végezte, aminek során a magántulajdonban lévő szántókat kellett építési telkekké átminősíttetni, elvégezve
a szükséges adminisztratív és hivatalos
munkát egyaránt. Mindez tíz évig tartott, s bonyolultságát időnként még az
is fokozta, hogy a tulajdonosok között
akadt külföldi is, akit szintén meg kel-

Közös öröm - Mariska néni a kitüntetéssel
lett keresni. Végül is ezt a megbízatását
is siker koronázta.
Mariska néni egyébként azt tartja saját magáról, hogy bármire is kérik meg,
ő semmire nem tud nemet mondani.
Ezt a véleményét egyébként a családja
is osztja, egyszerűen nem ismeri azt,
hogy nem. „Én itt születtem, itt éltem
és élek, nekem ez a község fontos, hogy
fejlődjön” – mondotta. Az pedig külön
örömöt okoz számára, hogy az általa
vezetett Nyugdíjas Klubban jól érzik
magukat az emberek. Boldogsággal
tölti el az is, hogy az óvodások szeretettel fogadják, amikor hozzájuk megy
néptáncot tanítani. S az is jóleső érzés
számára, hogy a Belső-Kálvárián egymás után épülnek a házak. Ami pedig
a továbbiakat illeti az a célja, hogy –
amíg az egészsége és az ereje engedi s
úgy érzi, hogy jó adni – tovább folytasson mindent, amit rá bíztak. Mert mint
mondotta, őt ez élteti. Ha pedig nem
végezné ezeket a feladatokat, abba biztosan belebetegedne.
Visszaemlékezett, hogy kezdetben,
amikor otthon maradt nyugdíjasként,

egy rövid ideig nem volt semmiféle teendője. Majd egy idő múlva azt mondta magának, hogy ez így nem mehet
tovább, mert nem bírta a tétlenséget.
Most pedig már annyi a feladata, hogy a
családja szerint egy kicsit vissza kellene
fognia magát. Úgy érzi, hogy amilyen
szeretetet ő ad másoknak, olyat kap
vissza ő is. S ha valaha bárki is megbántotta, vagy nem kellő módon szólt hozzá, ő mindig próbálta azt a könnyebbik oldaláról felfogni s hamar túltenni
magát rajta, nem pedig ’ügyet’ csinálni
belőle. S ahogy Mariska nénit ismerik
a faluban, ez maradéktalanul sikerült is.
Mindenki szereti és tiszteli, s a gyerekek is messziről kiabálnak, köszönnek
neki. Ez pedig nemcsak jóleső érzés
számára, hanem az éltető eleme is. A
helyi vezetéssel pedig mindig is kiváló kapcsolatot ápolt s ápol ma is. Mint
mondotta, csak az ilyen kölcsönös megbecsüléssel lehet előre jutni s előre vinni
a falu dolgait. Az önkormányzat értékeli
Mariska néni és valamennyi nyugdíjas
munkáját, amit a továbbiakban is szeretne töretlenül tovább folytani.
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Császár Zoltán harminc éve szépíti Ecsert
Az Ecser közéletében végzett aktív közreműködésének elismeréseként ez évben Császár Zoltán vehette át az önkormányzat képviselő-testülete által alapított
’Ecserért’ díszoklevelet az augusztus 20-i
ünnepi rendezvényen. A kitüntetést átadó Gál Zsolt polgármester hangsúlyozta,
hogy a díjazott több, mint húsz éve vesz
részt a település fejlesztésében. Különböző programok, versenyek, tanfolyamok
kötődnek a nevéhez, továbbá ma már
több száz fa él a faluban az ő munkájának
következtében.
Császár Zoltán közel harminc éve költözött Ecserre. Saját bevallása szerint ő
egy olyan típusú ember, aki szeret tenni a
környezetéért. Annak idején így alapította
meg a Teleház programot is a településen.
A mozgalom hazai elindítójával, Gáspár
Mátyással volt annak idején egy műsor
a rádióban, amit ő meghallgatott. Ezt
követően a legközelebbi Teleház átadás
Szentmártonkátán volt, ahová nemcsak
ő ment el, de magával csábította Harazin
Istvánt, Ecser korábbi polgármesterét is.
Ott ismerte meg azután azokat a feltételeket, hogy hogyan lehet azt elindítani – s
tulajdonképpen innen indult az Ecserért
Községfejlesztő és Szépítő Egyesület. Ennek működéséhez hozzákapcsolták a faültetést is, melynek keretében rengeteg
helyen közreműködtek a település fásításában. Így ma már elmondható, hogy
legalább nyolc olyan utca van a faluban,
amelyben a teljes fásítás az ő munkájuk
eredménye. Például a főutcán, egészen
Budapest határáig valamennyi fát ők ültették, melyek ma már 10-15 év körüliek.
Mint mondotta, a fajta kiválasztásánál
fontos szempont, hogy hamar lombosodjon s ne legyen túl magas. Így nem éri
majd el a fent menő vezetékeket, s nem
kell majd folyamatosan vágni őket. De
mindemellett az egyesület részt vett sok
más egyéb helyi fejlesztésben is. Egyebek
között jelentős szponzorálással segítették
a művelődési ház átépítését, s annak különböző programjaiba és rendezvényeibe
is bekapcsolódnak nemcsak részvétellel,
de esetenként anyagi támogatással is.
Az önkormányzattal pedig mindig jó
kapcsolatot ápolnak. Lévén civil szervezet, a párton kívüliség fontos kritérium
számukra, amit ők megalakulásuk óta következetesen szem előtt is tartanak. Úgy
érzi, hogy eddigi munkájával s az egye-

sület tevékenységével a jövő nemzedék
számára két fajta magot sikerült elvetni.
Az egyik azé a szépítő, alkotó tevékenységé, amiért lelkesedtek az ecseriek. A
másik pedig, hogy talán azokba is sikerült
beleplántálni ezt az igényt, akik lélekben
nem annyira élnek itt Ecseren. Természetesen e két hozzáállás képviselőinek aránya mindig változó, s attól is függ, hogy
a civil szervezetek vezetői milyen gondolkodásúak. A település ugyanis elég kicsi,
s így minden civil szervezetben vannak
olyanok, akik egyszerre többe is bele-

nem kell feltétlenül fizikailag is jelen lenni
a részvételhez – hála a számítástechnikának. A kezdeményezésben természetesen
elsősorban a Laky Ilonka Általános Iskola
diákjai vettek eddig részt. Meglepő módon négy alsó tagozatos kért engedélyt,
hogy ő is csatlakozhasson. A tapasztalatok pedig azt mutatják, hogy ők bizonyultak a legszorgalmasabbaknak s nem
tekintették a munkát tehernek s minden
tudnivalóra nyitottak voltak. Az is meglepő mindebben, hogy e négy alsós közül három kislány volt. Emellett kicsit

Császár Zoltán az ünnepi pillanatban

tartoznak. Ezért nehéz aktív embereket
nagy létszámban összehozni. Aki aktív,
azt több helyre is elcsábítják. Ez bizonyos
szempontból keveredést is jelent attól
függően, hogy az adott egyénnek milyen
az érdeklődési köre. Ha például a technika áll hozzá közelebb, inkább a Teleház
felé mozdul, ha viszont táncos lábú, akkor
a többféle kínálkozó tánclehetőség kerül
érdeklődésének középpontjába. Azokból
tehát, akik lélekben is egy-egy profilhoz
kötődnek, nincs túl sok. Ami pedig a jövőt illeti, a folyamatos fejlődés áll elképzelése középpontjában, amire már van jó
példa is a közelmúltból.
Szever Pállal közösen ugyanis elindítottak egy rádiószerkesztői tanfolyamot
gyerekek részére, amit vebinár-szerűen
lebonyolítva szeretnének majd országosra
bővíteni. Ezt a technika nyújtotta lehetőséget egyébként ma már több iskola, sőt
egyetem is használja, s nagy előnye, hogy

korábban elindították már az iskolarádió
programot is, ami igen hasznosnak bizonyult. Természetesen folytatni kívánják a
Teleházat is, ami pillanatnyilag némi nehézségbe ütközik, hiszen a polgármesteri
hivatal átépítési munkái miatt ki kellett
költözniük régi helyükről. Így fokozottan
kell vigyázniuk az eszközeikre, amik igen
értékesek. S ha majd végül visszaköltöznek megszokott helyükre, lehet, hogy újraindítanak jó pár olyan igény szerinti tevékenységet, melyek között elképzelhető,
hogy lesz majd újdonság is. Ilyen volt például a nyugdíjasok részére indított számítógépes tanfolyam is a múlt évadban. De
minden újítás természetesen több mindenen múlik, egyebek között az emberek
aktivitásán. Egy dolog azonban biztos: az
ő tenni akarása töretlen, s ennek jegyében
nemcsak újítani szeretne, hanem tovább
vinni a már meglévő hasznos programokat és tovább építeni, szépíteni Ecsert.
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Balázs atya bemutatkozott az ecserieknek
Ünnepélyes keretek között tartotta meg
bemutatkozó miséjét Dr. Tanczik Balázs,
Ecser új plébánosa. Az augusztus 5-én, vasárnap délután tartott beiktatáson Aszódi
Csaba András, az Egyházközségi Tanács
elnöke köszöntette az új atyát és Dr. Csiba Tibort, a gödöllői kerület esperesét. Dr.
Tanczik Balázs bemutatkozott a híveknek,
majd felolvasták a Dr. Beer Miklós váci
megyéspüspök által írt kinevezési okiratot.
Ezután az új plébános esküt tett és átvette a
templom kulcsait.
Az alábbiakban részleteket közlünk Balázs atya bemutatkozásából:
„Kedves Testvérek! Mivel „azok a büszke ecseriek” hűségesek a szlovák identitásukhoz, hadd mondjam el, hogy az én
idén eltemetett nagymamám még értette
a szlovák nyelvet. A nővére pedig tanította is a szlovákot: ő volt a békéscsabai
szlovák gimnázium igazgatónője. Szlovák
tankönyvet is írt. A nagymamám egész
családja ugyanis a Felvidékről költözött
Gödre, innen 35 km-re északra, ahol én
is felnőttem. Kisiskolás koromban délutánonként, amikor a szüleim dolgoztak,
a nagymamám és a nyugdíjas nővére vigyáztak rám. Akkor még nem értettem a
nagymamám nővérét, miért használ időnként szlovák szavakat, szlovák ragozást,
dúdol szlovák énekeket. Azóta már látom,
hogy mint szlováktanárnak, neki ez volt az
élete. Nekem ennyi kapcsolatom volt idáig
a szlováksággal.
Illetve még annyi, hogy az elmúlt 6 évben a dabas-gyóni plébániát vezettem, ez
Dabas városának legdélebbi vége, 50 kmre innét. A város innenső végén, az északin
van Dabas-Sári, a tót városrész. Ott plébános immár 37 éve Pásztor Győző atya, aki
még szeretett elődömnél, Barotai Endre
atyánál is idősebb: múlt héten töltötte be
a 85-öt és még mindig aktív plébános, sőt
annak a kerületnek az esperese.
Most Miklós püspök atya, a mai apostolutód döntése nyomán jöttem ide közétek. Ide jöttem a negyvenes éveim elején a
85 éves Győző atya mellől, a 82 éves Endre
atya és a 91 éves Szabó Sándor atya utódaként. Az, hogy másfél-két emberöltő a korkülönbség, új helyzetet jelent Számotokra
és számomra is. Mindannyian a XXI. században élünk, az életünk nagyobbik részét
mégis legtöbben a XX. században éltük le.
Hozzászoktunk dolgokhoz, módszerekhez
a világban is, az Egyházunkban is, a szokásaink pedig fölénk tudnak kerekedni, ha
nem vigyázunk. A világban rengeteg min-

den, gyors tempóban változott, és ezzel
az Egyházunk is igyekszik lépést tartani.
Jó pap holtig tanul, és Endre atya egy jó
pap: látom, milyen eredményesen igyekezett lépést tartani a gyors változásokkal.
Nekem annyival könnyebb, hogy engem
már ebben a miliőben neveltek pappá, és
ilyen plébániákon voltam káplán is. Senki
sem maga választotta meg, hogy mikor
szülessen. Így bizonyára újdonságokkal
is fogok számotokra szolgálni a modern
lelkipásztori koncepció és egyházközségi
vezetés terén. Krisztus tanítása természetesen nem változott 2000 éve és nem is

Nincs két egyforma egyházközség, hiszen mindegyik emberekből áll, akik között sincs két egyforma. A papok között
sincs. Az egyiknek ehhez van inkább talentuma, a másik ahhoz ért jobban. Az
egyik ezzel a korosztállyal ügyesebb, a másik azzal…stb. Nyilván én is különbözöm
Sándor atyától is, Endre atyától is. Tisztelem és szeretem őket, de engem a Jóisten
Balázs atyának teremtett. Köszönöm, hogy
ezt elfogadjátok, elfogadtok tőlük különbözőnek, és nem őket keresitek bennem,
hanem bizalmat szavaztok nekem, ahogy
azt Csaba is mondta a bevezetőben.

A faültetők
Balázs atya
csapata
beiktatása
a jól végzett
pillanataiban.
munka végén
Közreműködik Dr. Csiba Tibor esperes

fog, de annak a módja, ahogyan a tanítását
közvetítjük, tovább adjuk, az lépést kell,
hogy tartson az aktuális kor kihívásaival.
Nyilván először meg kell ismerkednem az
egyházközségünk helyzetével. És azután
ha valamit változtatni érdemes, azt természetesen nem ajtóstól fogom, hanem bölcsen, fokozatosan.
Tehát a személyi változáson túl az újdonságok miatt is új helyzet lesz ez Nektek
is, nekem is. De mindkettőben, a személyi
és a vezetési újdonságokban is fontos, hogy
közösen szem előtt tartsunk egy alapelvet:
mindenhez idő kell, türelem és nyitottság.
Idő rászánása, türelem és együttműködési készség nélkül semmilyen igazi értéket
nem lehet létrehozni, építeni. Házasságot,
családot, személyes istenkapcsolatot éppúgy nem, mint ahogy egyházközséget és
a saját papunkkal való kapcsolatot sem.
Éppen ezért én ezt a három dolgot kérem
Tőletek a személyemhez is és a szolgálatomhoz is: időt, türelmet és nyitottságot.

Ugyanakkor az elődeimmel, az idősebb
paptestvéreimmel a legfontosabb közös
bennünk: a papságunk, a Jóisten szeretete,
szolgálata. Ez a lényeges. Még ha a személyiségünk, az egyéniségünk, az életkorunk,
a talentumaink, a viselkedésünk, a szokásaink különböznek is. Ezek az utóbbiak
csak mellékes dolgok, csak részletek. A
lényeg, hogy az Úr köt össze minket. Velük, a paptestvéreimmel és Veletek is. És ez
nagyszerű. Mert ugyan még csak most mutatkozom be Nektek, de a lényeget tekintve
máris ismerjük egymást. Tudjuk egymásról, hogy ugyanazt a Mennyei Atyát, Jézus
Krisztust és Szentlelket imádjuk, követjük,
szolgáljuk. Az értékrendünk, a fontossági
sorrendünk ugyanaz: Őt megdicsőíteni
az életünkkel. Igaz, hogy időbe fog telni,
így mégis sokkal könnyebb lesz megszoknunk a lényegtelenebb részletekben való
különbözőségeinket. Tudjuk, hogy Kivel
élünk, Kit szolgálunk ki-ki a saját helyén.
A Ti hátteretek Sándor atya és Endre atya
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egymás utáni 35 éve. Nekem is ott van a
17 év saját papi szolgálatom (összesen 14
különböző településen), és mellette gyerekkoromtól mindmáig rengeteg paptestvér tapasztalatai, amiket megosztunk
egymással. Mindezek birtokában én mégis
időt, türelmet és nyitottságot kérek Tőletek
ahhoz, hogy Titeket is megismerjelek, Ti is
engem, összeszokjunk és együtt építsük az
Úr csodálatos Országát, egy mini mennynyországot itt, Ecseren. Én mostantól szívvel-lélekkel ezen leszek.
A bemutatkozásra visszatérve: Tibor
atyával, kerületünk esperesével a múltunk nagyon hasonló. Együtt nőttünk fel
a felsőgödi plébánián, 1 év korkülönbséggel. Gyakorló katolikus családban nőttem
fel, ahol nemcsak a nagymamáim számára volt természetes, hogy gyermekeiket a
saját példájukkal nevelték élő istenkapcsolatra, hanem a szüleim számára is természetes volt, hogy minket a húgommal
így neveltek. Naponta közös családi ima
(édesanyámmal a rózsafüzér, édesapám
a Szentírásból olvasott és magyarázott el
egy-egy részt, és ezután következett az
esti mese), hetente közös szentmise, tehát mindennek megvolt a maga rendje.
Mindketten az akkor még ún. Egyházközségi Képviselőtestület, későbbi nevén
Egyháztanács, mai nevén Egyházközségi
Tanács tagjai, mióta az eszemet tudom.
Édesapám évtizedek óta vezeti a templomi gitáros énekkart, úgy nőttem fel, hogy
a szomszéd szobában folyton gyakorolt.
Tőle sok muzikalitást és a gitáros énekek
ismeretét és szeretetét örököltem. Édesanyám mindmáig a Fokoláre lelkiségi
mozgalom plébániai csoportjának vezetője. Mindketten a mindenkori otthoni
plébános oszlopos segítői. Így természetes volt, hogy a gulyáskommunizmus alatt
hittanra jártam. Majd 8 éves koromban
megszólított az akkor odakerült plébánosunk, hogy volna-e kedvem ministrálni.
Volt: olyannyira megszerettem, hogy hétköznapokon is mentem, sorra nyertem a
ministráns versenyeket és mindig lestem
a tanítás végét, hogy amikor délután temetni ment, odaérek-e azon is ministrálni. Számunkra hetente ministráns foglalkozásokat és játékokat tartott. Időt, pénzt
nem kímélve olyan figyelmes szeretetről
tett tanúságot, hogy természetes volt számomra: én is ilyen papként akarok élni,
ezt akarom tenni másokért. Na persze az
még nem a digitális korszak volt, ott még
sokkal személyesebbek voltak az emberi
kapcsolatok. Sőt, az még a kommunizmus
volt, amikor még kizárólag oroszul kellett

tanulnunk, és nekem is volt tanárom, aki
szekált azért, hogy miért járok templomba
és miért vagyok hittanos. Nem is beszélve
az osztálytársaimról, de főleg az évfolyamtársaimról, akiknek a személyes és családi
életén láttam a kontrasztot: hogyan nő fel
egy gyerek és él egy (pontosabban sok)
család Isten nélkül, és mennyivel másabb
a mi családunk és egyházközségünk élete
az Úrral. Ez a kontraszt még inkább megerősített abban, hogy az Úr közéjük küld
egy életre: én megkaptam az Ő boldogító ismeretét, segítsek másokat is ennek
megtapasztalásában. Onnantól eltántoríthatatlanul tudtam, hogy pap leszek.
Ezért végeztem egyházi középiskolát: a
Budapesti Piarista Gimnáziumba jártam.
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Szadát is. Majd Püspök Úr a váci székesegyházba helyezett át káplánnak. Ott 2
évet szolgáltam, mellette a szomszédos
Kosdon is. Ezután immár Miklós püspök
atya Veresegyházra küldött káplánnak,
ahol 8 évet szolgáltam és összesen 8 templomot láttunk el a környéken. Azt pedig
már mondtam, hogy az utóbbi 6 évben a
dabas-gyóni plébániát vezettem és a fíliáját, Dabas-Szőlőket. Mivel 6 évvel ezelőtt
egyházjogból doktoráltam, Püspök Atya
rám bízta a Váci Püspöki Bíróság vezetését. Tehát nemcsak bíró vagyok ott már 17
éve, hanem immár 6. éve a teljes testület
vezetője. Ezért lesz minden héten 1-2 nap,
amikor nem találtok itthon, mert Vácon
dolgozom, a bíróságon. Mobiltelefonon

Aszódi Csaba a hívek nevében köszönti az új plébánost

Azután papnövendéknek jelentkeztem, és
Keszthelyi Ferenc megyéspüspök atya a
budapesti Központi Papnevelő Intézetbe
küldött tanulni. Ez az az intézmény, aminek ma a maglódi származású Marton
Zsolt atya a rektora, aki előbb itt, nálatok
tanított az ecseri iskolában, majd együtt
voltunk papnövendékek a budapesti szemináriumban, később gödi plébános
lett, ahonnan esperes atyával mindketten származunk. Szóval akkoriban a budapesti volt az egyetlen egyetemi szintű
papképző intézet hazánkban. Az egyetemen az egyházjogra specializálódtam:
a teológus diplomával párhuzamosan
megszereztem a kánonjogi szakdiplomát
is. 6 év szeminárium után a váci székesegyházban Ferenc püspök atya pappá
szentelt. Ez 2001-ben volt. Újmisésként
1 évet szolgáltam a gödöllői kastélytemplomban, ahonnét elláttuk a szomszédos

olyankor is tudtok hívni. Ha pedig mégsem venném fel, arra kérlek Titeket, hogy
hagyjatok üzenetet. Biztosítalak Benneteket, hogy amint tudok, minden üzenetre
válaszolni fogok.
Tehát mielőtt most Esperes Atya a Püspök Úr megbízásából hivatalosan beiktat
az ecseri egyházközség plébánosává, a leglényegesebb mondatokkal zárom a bemutatkozásomat:
Szeretem a Jóistent, szeretlek Titeket,
és készen állok arra, hogy Bennetek Őt
szolgáljam, itt, Veletek Őt dicsőítsük meg.
Hogy ez sikerüljön, ahhoz arra kérlek Benneteket, hogy mostantól imádkozzatok értem. Én is naponta imádkozom Értetek, és
kérlek, hogy Ti is nap mint nap foglaljatok
engem és a szolgálatomat az imáitokba.
Csak így érdemes nekiindulnunk a közös
életünknek.”
Isten hozta plébános urat Ecseren!
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Író – olvasó találkozó, népdalokkal színesítve
Ismét szeptember van – így ismét indul
az Irodalmi kör a művelődési házban. S
hogy ebben is folytatódjék a megkezdett
jó hagyomány, az idei évadban is minden
hónap utolsó szerdáján, délután 17:00 órai
kezdettel várja az érdeklődőket Vágvölgyi
Lajosné, a program vezetője a könyvtárban. S hogy ne múljon az idő hasztalan, az
első foglalkozásra szeptember 26-án kerül
sor.
A kör múlt évi programjának kiemelkedő eseménye volt, amikor annak záró
összejövetelén neves költőnővel folytathattak kötetlen beszélgetést az érdeklődő
ecseriek. Gulyás Ilona egyik legtermékenyebb kortárs költőnőnk. Eddig négy
kötete jelent meg, s alkotói erejét mi sem
bizonyítja jobban, mint hogy az elmúlt
évben kiadott ’Legyünk fák’ című gyűjteménye önmagában 74 költeményt foglal
magában. Ecserre az Irodalmi kör foglalkozásainak keretében látogatott el május
első napjaiban, s a művelődési ház könyvtárában szép számú érdeklődő fogadta.
Az első kötetben sok versében emlékszik vissza férjére, akivel nagyon szép,
harmonikus életet éltek. Ám a sors különös játéka folytán idejekorán, mindössze
53 évesen elvesztette őt. ’Érzelmeim fogságában’ c. versében így örökítette meg
fájdalmát: „Tavasz volt, amikor a csillagokhoz költöztél./Szívem, mint egykor a
tankok, dübörgött bennem./A természet
újra felöltözött, s én féltem./… Bezárt otthonomban újra csak írtam, írtam./Gördültek az évek, elrabolt a sötét:/hittem, az
ég kékségében együtt leszünk./” ’Nekrológ’ című versében ismét visszaköszön ez
a fájdalomérzet: „Nem tudok megbékélni
a gondolattal,/hogy sírban fekszel, hangod többé nem vigasztal./Nevetésed nem
hallom, nevetni már én sem tudok,/Életet
játszok régóta, de csak egy rossz ripacs
vagyok./” Az érzés, a kötődés azonban
megmaradt, s azóta is az emberi értékek
és kapcsolatok, a szeretet az, ami dominál
minden művében.

Szomorúsággal tölti el az a lépten-nyomon tapasztalt jelenség, hogy napjaink
társadalmában éppen a legfontosabb, a
szeretet hiányzik a leginkább. Az emberek sajnos elidegenedtek egymástól, aminek egyik oka talán az, hogy rendkívüli
mértékben felgyorsult az élet. De ebbe

tudatosság, részint pedig a belülről fakadó
ösztönösség ötvözésének gyümölcse. A
jövőt illetően igen pozitív érzései vannak
a költőnőnek, hiszen úgy érzi, hogy még
nagyon sok mondanivaló van benne. S a
költészet nemcsak a nehéz időkben volt
segítségére, hanem a jövőjét is ez hatá-

Katona Mária, Gulyás Ilona és Vágvölgyi Lajosné a kulturális délutánon

az irányba hat az állandó pénzhajhászás
is, amivel sajnos olyankor is találkozunk,
amikor nem feltétlenül lenne rá szükség.
Pedig az éltető, igazi emberi kapcsolatokban az érzelemnek, az egymáshoz való
kötődésnek kellene játszani a főszerepet.
’Csillagok’ című versében így szólaltatja
meg ezeket a gondolatokat: „Az idő és a tér
végtelenségében néhány percet élünk,/Hát
ne rontsuk el azzal, hogy a jövőtől félünk!/
ITT és MOST válaszd a jelen pillanatot,/S
válassz magadnak egy ragyogó csillagot!/S
ha felnézel az égre, a csillagok ezrei között,/Keresd meg a tied,/melytől szivedbe nyugalom költözött./És a csillagod azt
mondja: „oly rövid a léted,/Keresd meg,
találd meg és használd ki, ami szépet nyújt
az élet!” Sajnos, a negatív tendenciák aztán rányomják bélyegüket nemcsak az
emberi sorsokra, hanem rajta keresztül a
társadalom milyenségére is. S hogy hová
vezet majd mindez,
azt nehéz megjósolni, ám az alkotó
művész gondolatait
olykor-olykor filozófiai magasságokba
repíti. A formát adó
stílus pedig részint
az irodalmi tanulmányokon alapuló

rozza meg, amit ’Érzelmeim fogságában’
c. versében így öntött szavakba: „Föld, ég
segítségével a fényt újra megtaláltam./Sorsom a vers, s nem csak múlt, hogy: írtam,
írtam…” Ehhez a munkához nincs híján
a motivációnak sem – csak idő és energia
kell hozzá, hogy az akarat verses formát
öltsön. S hogy mi adja mindehhez a lelki
erőt? Azok az irodalmi köri foglalkozások, ahová rendszeresen jár, valamint az
olvasás élménye. Természetesen a versek
állnak érdeklődésének középpontjában,
kedvenc költője Radnóti Miklós, de szereti Várnai Zseni alkotásait is. A mai kortárs
költők közül pedig Baranyi Ferenc és Kassai Franciska műveli állnak az első helyen.
Ám szívesen olvas prózát is, elsősorban
történelmi regényeket. Talán az 1500-as
évek történelme az, ami leginkább vonzza.
Fekete István: A koppányi aga testamentuma’ című regényét például már meg sem
tudja mondani, hányszor olvasta – ám a
főszereplő akaratereje, embersége és szeretete az, ami mindig magával ragadja.
Az ecseri programra – mint ahogy az
más alkalmakkor is lenni szokott – elkísérte Katona Mária népdalénekes is, akinek előadásában egy-egy népdal mellett
a jelen lévők meghallgathatták – sőt, vele
együtt énekelhették! – Mozart és Mandelson néhány közismert dallamát is.
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Miért vagyok köztetek?
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Jelen
sorozat kezdetén szeretettel köszöntöm a Cserfa minden kedves olvasóját.
Szeretném ezentúl megszólítani Ecser
minden lakosát, nemcsak a templomba
járó katolikusokat.
Miért választottam a fenti címet?
Részben a folytonosság miatt: legyen ez
a sorozat – különösen annak első cikke
– Endre atya írásainak szerves folytatása. Egyrészt tőle vettem át a stafétát,
ezért ez így stílszerű. Másrészt hálásak
vagyunk az ő 11 éves ecseri szolgálatáért. Főként pedig búcsúzó gondolatainak mondanivalójához kapcsolódom:
a papi szolgálatban a személyek változnak, az isteni megérintettség, küldetés
azonos. Változik az adott helyen szolgáló pap személye. De mi magunk is
változunk: nap mint nap idősödünk,
és ha az időt jól használjuk fel, akkor
nemcsak korosabbak, hanem boldogabbak, szentebbek is leszünk, hiszen
minden egyes Istennel megélt napunk
egy-egy lépés a véglegesen Vele töltött
örökkévalóság, azaz a mennyország
felé.
Endre atya megindokolta, miért kérte a felmentését: „lelkiismerete szerint
már nem tudott megfelelni a feladatnak”. XVI. Benedek pápa lemondása jut
eszembe. Az ő indoklása lényegében
azonos volt: alapos átimádkozás után
úgy értékelte, hogy ahogyan a mai tempójú világban be kellene tölteni a pápai
küldetését, arra ő életkora és egészségi
állapota miatt már nem képes, ezért
azzal tud jobban szolgálni, ha átadja a
stafétát, ő maga pedig háttérbe vonul.
Mi olvasható ki mindkettőjük döntéséből? Az elkötelezettség és a realitás-

érzék. Az elkötelezettség, mivel Isten
szolgálatára tették fel az életüket és
ezt nem hajlandók fél szívvel ellátni,
mert csakis teljes odaadással lehet. És
a realitásérzék: tisztában vannak azzal,
mennyit igényel a rájuk bízott közösség üdvössége és hogy mennyi az ő terhelhetőségük. Ezek alapján döntöttek.
Nem a közvélemény megítélése, nem
kényelem vagy bizonyítási kényszer
alapján, hanem szabadon, az Úrnak a
lelkiismeretünkön át szóló útmutatásai
alapján.
Testvéreim, alkalmazzuk mi is ezeket
a gondolatokat a magunk életére, ki-ki
a saját helyén: házasságban, családban,
munkahelyen…stb. Isten megdicsőítésére lettem teremtve. Mindennapi életem Őt dicsőíti? Ugye teljes odaadással
vagyok keresztény, nemcsak tessék-lássék? Ugye döntéseimben elsősorban az
Úr véleménye motivál, és csak azután
jön az embereké? Ahhoz, hogy a helyemen szívvel-lélekkel tudjak szolgálni,
alaposan ismernem kell magamat. Mihez kaptam talentumokat, miért vagy
mi ellen kell komolyabban megküzdenem...stb. Aki magát nem ismeri, az
Úr szolgálatába csak zsákbamacskát
tudna állítani. Isten a legkevésbé sem
telhetetlen, Neki elég vagyok, amennyi
vagyok. De azt mind adjam oda Neki,
mint a fiú az 5 kenyeret és 2 halat: Ő
majd megszaporítja. Mennyi telik tőlem? Annyi biztosan, hogy ma is odaadjam Neki teljes önmagamat. És holnap is, és holnapután is…, amíg időt
kapok.
Minden nap imádkozom Ecser öszszes lakosának üdvösségéért.
Dr. Tanczik Balázs plébános

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

Honlap:
www.ecser.hu
A Cserfa következő, 2018. 10. száma október 12-én jelenik meg.
Nyomdába adás: október 8. Lapzárta: október 1.

Ecser Nagyközség Önkormányzatának delegációja és az Ecseri Zöld Koszorú Hagyományőrző Kör tagjai augusztus 25-én látogattak testvértelepülésünkre. Cabaj-Čápor Önkormányzata meghívásának tettek eleget, ahol kulturális rendezvényt szerveztek erre a napra. Az ecseriek először Nyitrára utaztak, ahol megtekintették a várat, majd
meglátogatták a Szent Emmerám Székesegyházat és az Egyháztörténeti Múzeumot. Képünkön: ing. Jozef Ligač
(b) a magyar küldöttség vezetőinek társaságában.

Látogatás a nyitrai székesegyházban

Jelenet az Ecseri lakodalmasból

A falu vezetői
köszöntötték a 90 éves
Mosonczki
Istvánnét.
Képünkön: az
ünnepelt Gál
Zsolt polgármesterrel.

Sikeresen zárult az elsősöknek szervezett gólyatábor a Laky
Iskolában. A gyerekek megismerkedtek egymással és a pedagógusokkal, ami megkönnyíti az iskolai beilleszkedést.

