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Képviselő-testületi ülés – szeptember 19.
A képviselő-testület szeptember 19-i ülésén elfogadta a Laky
Ilonka Általános Iskola tájékoztatóját, illetve az Andrássy
Utcai és a Cserfa Kuckó Óvoda
2017/18. évi tevékenységéről
szóló beszámolóját.
Jóváhagyta továbbá az óvodák
honvédelmi tervét, valamint a
2018. évi Szent István napi rendezvény beszámolóját is.
Egyidejűleg döntött a 2018.
évi költségvetési rendelete módosításáról és elfogadta a 2018.

I. félévi pénzügyi beszámolót.
Megbízást kapott továbbá a
polgármester a Szent Imre utcai vízhálózat rekonstrukciójának lebonyolítására, valamint
hogy kössön bérleti szerződést
a Cserfa utca 927/24 helyrajzi
számú önkormányzati telek bérbeadására.
Szintén felhatalmazták a polgármestert a mobilgarázsok mielőbbi építésének megkezdésére.
A
testület
engedélyezte
013/189 hrsz. ingatlan előtt és az

önkormányzati temető parkolójában közvilágítás elhelyezését
egy-egy villanyoszlopra.
A képviselő-testület arról is
határozott, hogy az önkormányzat csatlakozik a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázathoz. (A pályázat részleteiről a
Cserfa 10. oldalán olvashatnak.)
A testület elfogadta a polgármester beszámolóját, aki egyúttal megbízást kapott arra, hogy
keressen tervezőt az általános
iskola előtti parkolás javítására.

Elkészült az Arany
János utca felújítása

Táncosaink
Horvátországban

Férﬁnap
a Nyugdíjas Klubban

A Zöld Koszorú Hagyományőrző Kör
tánccsoportja nagy sikerrel szerepelt az
Adriai-tenger partján megrendezett szlovák kultúra napján Rijekában, ahová Magyarország képviseletében érkeztek a Sári
Borovenka Néptánccsoporttal együtt. A
többnapos rendezvény keretében táncosaink részt vettek a belvárosi népviseletes
felvonuláson és a tengerparti fellépésen a
fiumei kikötőben. A zenét az újhartyáni
fúvósok szolgáltatták. A gasztronómiai
bemutatón a tótkomlósiak sütöttek finom
kolbászt.
Az utazás a Szlovák Unió és a Magyarországi Szlovákok Kulturális Intézetének
támogatásával jött létre.

Az Ecseri Nyugdíjas Klub minden évben
rendez férfinapot. Ilyen volt a szeptember
8-i este is. Az ecseri nyugdíjasok a Rábai
Miklós Művelődési Házban köszöntötték a
férfiakat. Dallal, tánccal, vidám történettel
léptek a színpadra a Kultúrcsoport tagjai.
A zenei kíséretet Ráthy József művész úr
biztosította, és gondoskodott a jó hangulatról. A műsort vacsora, tombolahúzás és
táncos rendezvény zárta. (Fotó: 12. oldal)

Ecser egyik leghosszabb utcájának felújítása a vízhálózat cseréjével kezdődött. Az önkormányzat azért döntött
az ivóvízvezeték és a bekötő vezetékek cseréje mellett, mert ezen a részen
gyakran volt csőtörés, és amennyire
lehet, el akarták kerülni, hogy a vízhálózati hibák a felújítás után okozzanak
gondot.
A vízrekonstrukció után került sor
az utca felújítására. Az új aszfaltburkolat és a szegélykő mellett, az útkereszteződésekben kiemelt burkolat készült.
Ezen kívül két forgalomlassító küszöb
is megépült. Ettől az átmenő forgalom
csökkenését várja az önkormányzat.
A beruházást végig élénk lakossági
figyelem övezte.
A kivitelezés forrása az adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok támogatása volt.

Meghívó
A Hahn-Med által működtetett II.
sz. háziorvosi körzet allergológiai
és pulmonológiai szűrést szervez a
körzetbe tartozó páciensek számára.
A szűrés helye és ideje: Ecser, Zrínyi u. 24., II. sz. háziorvosi körzet
2018. november 9-én, 12-16 óráig.
A vizsgálatot Dr. Hangonyi Csilla
pulmonológus-allergológus és Pataki Györgyi szakasszisztens végzi.
(Jahn Ferenc Kórház, Pulmonológiai Szakrendelés)
Részvételi szándékát kérem jelezze a háziorvosi rendelőben!
Köszönettel: Dr. Hahn Mária és
Anita
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Jó ütemben zajlanak az útépítések
Elkezdődött a Mikla Pál utca és a
Cserfa utca építése, ha az időjárás
nem szól közbe, rövidesen az Ujhelyi József utca építése is megkezdődik. A környéken lakók türelmét
kérjük a kivitelezés befejezéséig.
Nagyon sok helyen szorulnak
javításra az útburkolatok, és a szegély nélkül épült utcákat sok helyen mossa alá az eső. Felmértük a
problémás szakaszokat, rövidesen
a kritikus helyeken kátyúzást végeztetünk. A felújításokra egyszerre sajnos nincs lehetőségünk, sok
esetben új burkolatot kellene építeni.
A kerékpárút pályázat kiírásra

került, a meglévő terveink szerint
a vasútállomás és a XVII. kerületi vasútállomás között épült volna
meg a kerékpárút. A pályázat kiírója ezt az elképzelést nem támogatta.
Folynak az előkészítések a jövő
évi fejlesztéseinkhez. Mint ismeretes a Cserfa Kuckó Óvoda (I. számú) bővítését szeretnénk a jövő év
első felében elindítani, még sok a
tennivaló.
Épül a Polgármesteri Hivatal, bízom benne, hogy rövidesen megszépült (kulturált) környezetben
fogadhatjuk az ügyfeleket.
Nyertünk az orvosi rendelő tetőépítésére támogatást, ennek a kivi-

telezése szintén
jövő
tavaszszal indulhat,
a környezetének rendezését
pedig a tető
megépítésének
befejezéséig
szeretnénk elvégezni, erre is
kaptunk pályázati forrást.
Ismét pályázatot adtunk be a
(mini) bölcsőde építésére, amenynyiben sikeres lesz, szeretnénk ezt
is elkezdeni az év elején.
Gál Zsolt polgármester

Szépkorúak délutánja az Idősek Világnapján Első diplomások
Az ENSZ Közgyűlése 1991-ben nyilvání- s varázsoljelentkezését várja
totta október 1-jét az Idősek Világnapjá- ták el művá. E korosztály képviselői sokat segítenek sorukkal a
az önkormányzat
Ecser életében is, legyen szó akár önkén- nézőtér idős
tes, akár közösségi munkáról. Tapasztalataik átadásával pedig hasznos útravalót
adhatnak a fiatalabb korosztályok számára. Az ENSZ kezdeményezéséhez kapcsolódóan a nagyközség önkormányzata
is minden évben megemlékezik e napon
idős lakosairól.
Erre idén egy kellemes délutáni program keretében került sor. A rendezvényen Gál Zsolt polgármester köszöntötte
a résztvevőket. Az önkormányzat részéről
részt vett az eseményen Barta Zoltán jegyző.
Elsőként az Andrássy Utcai Óvoda kis
palántái vették birtokukba a színpadot

A figyelő közönség

ünnepeltjeit.
Majd pedig
a
hajdani
nagysikerű
duó, a Markos – Nádas páros
egyik tag- Nádas György énekel
jának, Nádas György
műsorának tapsolhatott a közönség, amit
az országot járva több helyen is előad.
Vidám, tréfákkal tűzdelt repertoárjának
dalait részint saját, illetve édesapja, Nádas
Gábor szerzeményeiből, részint pedig a
’60-as évek slágereiből állította össze. A
produkció érdekessége, hogy a technikai
helyiségben pedig már fia, Nádas Zoltán
volt segítségére.
A programra az önkormányzat meghívót küldött az érintetteknek. A műsort
követően pedig kedves gesztusként teával
és pogácsával vendégelték meg a meghívottakat, s mindegyikük megkapta az óvodások kis ajándékát.

Ecser Nagyközség Önkormányzata 2018. október 23-án 17. órakor
tartja nemzeti ünnepünk tiszteletére rendezett
megemlékezését a Rábai Miklós Művelődési Házban.
Az ünnepségre mindenkit szeretettel várunk.
Ecser Nagyközség Önkormányzata

Ecser hagyományai közé tartozik, hogy a
képviselő-testület ülésén a polgármester
köszönti és megajándékozza azokat a fiatalokat, akik felsőfokú tanulmányaik befejeztével megszerzik első diplomájukat.
Mivel erre vonatkozó nyilvántartás a
Polgármesteri Hivatalban nincsen, az
önkormányzat kéri, hogy az érintettek
október 19-éig a Polgármesteri Hivatalban jelentkezzenek, vagy hozzátartozóik,
ismerőseik jelezzék, ha felsőfokú tanintézményben végző diákot ismernek.
Telefon: 06-29/335-161

50 milliót nyertek
az ecseri cégek
Sikeresek voltak az ecseri cégek a “Mikro-, kis- és középvállalkozások eszközberuházásainak támogatása Pest megye
területén” című pályázaton. A Helakri
Bográcsgyártó és Fémzománcozó Kft.
6.616.500-Ft, a Szinter Ecser Porlakkszóró Szolgáltató Kft. 5.731.660-Ft, a VCasting Öntödei Termelő és Szolgáltató
Kft. 37.560.483-Ft támogatásban részesült. Ezzel ismét nagy összeg érkezett
Ecser gazdaságának erősítésére, hiszen
a három cég kevés híján 50 millió forint
támogatást kapott.
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Ecser Open – Példaadás sportról, egészségről, barátságról

Tizenhat páros és a szervezők a verseny kezdetén. Gugol: Szilágyi Károly, Antal Lajos, Sztancsik Csaba és Gál Zsolt
Noha az előrejelzés átvonuló hidegfrontot
ígért záporokkal a szeptember közepi hétvégére, ám az időjárás mégis kegyes volt
a szervezőkhöz és a résztvevőkhöz egyaránt. Így zavartalan napsütésben került
lebonyolításra a VI. Ecser Open Amatőr
Nyílt Páros Teniszbajnokság, melynek
helyszíne idén is a Pesti úti Home Center
mögötti ’Fitt Teniszklub’ volt.
Gál Zsolt polgármester köszöntőjében
üdvözölte az immár hagyománnyá vált
kezdeményezést. Hangsúlyozta annak
kiemelt jelentőségét az egészségmegőrzésben és a közösségépítésben, a versenyzőknek pedig további jó egészséget és balesetmentes versenyzést kívánt. Köszönet
illeti a torna szervezőit, Sztancsik Csabát
és Antal Lajost, amiért idén már hatodik
alkalommal sikerült megrendezni ezt a
nagyszerű programot.
A kezdetekről, az azóta eltelt időszakról és az idei versenyről érdeklődésünkre
Antal Lajos adott rövid tájékoztatást. Elmondta, hogy az egész kezdeményezés
Sztancsik Csabáék azon szokásából indult,
hogy mind a mai napig rendszeresen járnak teniszezni a Home Center mögötti
pályára. Ebből adódóan pedig több alkalommal kaptak meghívást amatőr szintű versenyekre. Ebből jött aztán az ötlet,
hogy miért ne lehetne hasonlót rendezni
az ecseri teniszkedvelők körében is. Az
idő aztán bebizonyította, hogy az elképzelés sikeres fogadtatásra talált. Ma pedig
már az mondható el, hogy noha az évek
során nőtt az érdeklődés, a verseny magját
azonban a visszatérő régi játékosok adják.
Gödöllőről járnak például az Ádám testvérek, s egyikük, a 78 éves Ádám Pál a torna
legidősebb résztvevője. S noha növekszik

az érdeklődés, a szervezők mégsem szeretnék lényegesen növelni az indulók számát,
hiszen akkor két naposra kellene azt szervezni. Tavaly 20 páros nevezett be a versenyre, ami már elég soknak mondható,
hiszen pályánként 4 párossal lehet számolni. Viszont ha több pálya lenne, 24 párosig is el tudnának menni, hiszen lenne rá
érdeklődő. Ezzel viszont időben is nagyon
kitolódna a program.
A verseny fődíja egy vándorkupa, melyet a torna nyertese a következő évi rendezvényig mondhat a magáénak. Akkor
viszont tovább kell adnia az új győztesnek.
Ám eredményességük nem marad nyomtalan, hiszen a kupa talpára ráírják minden nyertes páros nevét a győzelem évével
együtt. Viszont ha van olyan eredményes

Díjak, tombolaajándékok és a vándorkupa a szervezők társaságában

páros, amely három egymást követő évben
is kivívja a győzelmet, a kupa örökre az
övéké marad. A valóságban azonban eddig
még két egymást követő évben sem sikerült megvédeni kupagyőztes címét senkinek sem. Ezen kívül az első három helyezett kupát, érmet és oklevelet kap jutalmul,
amiket örökre meg is tarthatnak. Továbbá
a torna minden párosa oklevelet vihet
haza magával emlékül. S hogy a program
igazi profi szinten valósulhasson meg, annak lebonyolítását az ecseri önkormányzaton túl szponzoráló cégek támogatják
különféle eszközök felajánlásával. Ezeket
pedig tombolanyereményként sorsolják ki
a verseny végeztével. S hogy miket lehetett
így nyerni a verseny utáni jól megérdemelt
pihenés perceiben? Baseballsapkák, pólók, piperecsomag Dove készítményekből,
pezsgő, sőt az I-Com Kft. jóvoltából egy
drón, valamint a szervezők hozzájárulása
folytán 1 db 5.000 és 1 db 3.000 forintos
Decathlon vásárlási utalvány is szerepelt
a repertoárban. Az ecseri önkormányzat
édességgel és csomagonként 1-1 üveg borral járult hozzá a kisorsolandó nyeremények választékához. Annak illusztrálására
pedig, hogy a viadal már kinőtte a helyi
kereteket egyértelmű bizonyíték a támogató cégek működési helye. A Koszta Sped
Kft. és a Material Kft. ecseriek, a Fazekas
Kft. vecsési, a BG Transport Hungary Kft.
püspökladányi, a Geoway Kft. érdi, az ICom Kft. és a Hummel Sport Kft. viszont
budapesti illetőségűek.
Érdekesen alakult az idei tornán a nemek aránya is. Az induló 16 páros 32 résztvevője között – a korábbi években tapasztaltaktól eltérően – ugyanis csak egyetlen
egy női teniszezőt lehetett találni. S hogy
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valamennyien amatőrök lévén
évről évre. A dobogó harmadik
hogyan tartják magukat karban s
fokára pedig a Várszegi Géza –
készülnek fel a következő tornára?
Várszegi Márk páros került, akik
Általában az mondható el, hogy
szintén visszatérő versenyzők – s
mindannyian rendszeresen járráadásul apa és fiaként családi csanak teniszezni, s a párosok összepatként versenyeznek. Ám a szerszokottak, az év többi részében is
vezők más szempontok szerint is
együtt játszanak. Így természetes,
értékeltek. A ’Legszimpatikusabb
hogy együtt is neveznek be.
csapat’ címet például a korelnök
Az idei döntőt pedig a Szabó
Ádám Pál – Ádám József páros
Norbert - Petruska Roland – Pukkapta, míg a ’Legkedvesebb és legkai Attila - Tálas Tibor párosok
csinosabb hölgy’ titulust az egyevívták, melyből a Szabó – Petdüli nőként induló Kisely GabriÁdám Pál, a torna korelnöke testvérével, Ádám Jóruska kettős került ki győztesen.
ella érdemelte ki.
zseffel nyerte a Legszimpatikusabb csapat címet
Ők sem először vágtak már neki
A VI. Ecser Open-en a ’Legjobb
a megmérettetésnek, hiszen Norszakács’ címet Bojtok György (aki
bert már harmadik alkalommal
egyébként az ecseri Böllérfesztirendszeresen együtt teniszeznek, heti két
indult idén – s ez volt a második alkalom, alkalommal. A helyszín azonban nem itt, válokon rendszeresen részt vevő ’Törökhogy ugyanazzal a párral, azaz Rolanddal hanem egy XV. kerületi pályán van. Ro- szentmiklósi és Ecseri böllérek’ csapat
iegyütt. Egyszer viszont a nejével alkot- land – aki Norbival egy párban szintén oszlopos tagja is egyben) és párja, Nánátak egy párt a pályán is. Norbert elmond- második kupagyőzelmét aratta a Gyer- si Erzsébet nyerték el. S hogy ez a titulus
ta, hogy az idei finálé sokkal izgalmasabb gyóalfalu utcai pályán – elmondta, hogy nem került illetéktelenekhez igazolja az a
volt, mint a 2013-as, amikor is szintén a más versenyeken is szoktak indulni. Ám finomság, amit a versenyzők részére kégyőztes pár tagja lehetett Roland mellett. valamennyi közül az Ecser Open nőtt leg- szítettek. Ez pedig ’Székelykáposzta gazIdén ugyanis rögtön az első szettet az el- inkább a szívükhöz. Itt ugyanis csodálatos dagon, jászkunsági módra’ volt. S e gasztlenfél nyerte 6:1-re. S ebből a nemcsak emberekkel találkoznak, akik többnyire ronómiai különlegesség titka, hogy füstölt
technikai és fizikai értelemben kihívást évről évre ugyanazok. A szervezés kifo- húsból készült, mégpedig fele sertéstarja,
jelentő, de lelkileg is lehangoló helyzet- gástalanul profi, gyönyörű a környezet és fele comb arányban. Remélhetőleg jövőre
ből sikerült aztán felkapaszkodniuk 6:2- rendkívül finom a kaja. Olyan az egész is eljönnek majd, hogy étkükkel is hozzáes és 6:4-es szettgyőzelmekkel a dobogó társaság, mint egy kis család, ahová nagy járuljanak a mérkőzések utáni kellemes
legmagasabb fokára. A versenyen kívül is szeretettel, ismerősként térnek már vissza együttlét jó hangulatához.

A VI. Ecser Open első három párosa. A szervezők mögött középen a győztes Szabó Norbert sárga és Petruska Roland rózsaszín trikóban.
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Laky Klára: „Ecser a feltöltődést jelenti nekem”
Kellemes meglepetés volt az idei tanévnyitónak az a pillanata, amikor Kiss Katalin igazgató szeretettel köszöntötte díszvendégüket, Laky Klárát, aki nem más,
mint az iskola névadójának, Laky Ilonkának a lánya.
– Az évnyitó idején mi általában itthon
vagyunk, s én százszor is elmegyek az iskola előtt, de nagyon nem szeretnék tolakodni. Ezért soha nem merek bemenni és zavarni sem az ott dolgozókat, sem pedig az
ott folyó munkát. Idén először beszéltem
minderről barátnőmnek, Gabay Erzsikének s említettem neki, hogy a hátsó sorból szívesen készítenék néhány fényképet.
Erzsike rögtön felajánlotta a segítségét,
ami ellen én tiltakoztam ugyan, de végül
mégis ő nyert: szólt az igazgatónőnek, aki
nagy szeretettel hívott meg ünnepségükre
¬– mondta lapunk érdeklődésére a Szicíliában élő hölgy, aki minden évben rendszeresen visszatér szülőföldjére, hogy eltöltsön egy kis időt szülei egykori házában.
– Minden hazalátogatásom alkalmával
a családomé a fő szerep, amikor felidéződik bennem édesanyám története is,
ami nem mindennapi: nagyon szomorú,
de ugyanakkor nagyon szép is egyben.
Édesanyám, az iskola névadója 1922. november 1-jén született Franciaországban,
francia édesanyától és magyar édesapától.
A nagypapám, Székely Miklós ugyanis az
I. világháború idején hadifogolyként került oda, akit a szakmájában helyeztek el
dolgozni. Történt aztán, hogy a nagypapa
beleszeretett egy francia lányba, Marcella Jourde-ba . Ez időtáj ért véget itthon
Magyarországon a Tanácsköztársaság, s a
nagypapa elszántságát jól mutatja, hogy
gyalog jött haza Franciaországból, hogy a
házasságkötésükhöz szükséges papírokat
beszerezze. Ez meg is történt, összeházasodtak. Három gyerekük született, Marcell, Ilona, Miklós. Franciaországban sem
volt fenékig tejfel az élet, a szülők ezért úgy
gondolhatták, hogy a gyerekeket egy időre rokonoknál helyezik el. Így került a kis
Ilonka 5 éves korában Ecserre, az apukája
két lánytestvéréhez. Nekik nem volt gyermekük, lévén egyikük özvegy, a másik meg
férjezetlen, Ecseren tanított már ő is. De
hogy pontosan miért hozták ide a kis Ilonkát, soha nem mondták meg. A két fiú viszont Franciaországban maradt. S mielőtt
visszatértek volna, a szülők megígérték,
hogy egy év múlva újra eljönnek Magyarországra. S ez így is történt, amikor is au-

tóval, egy bébiszitterrel s az egyik fiúgyerekkel érkeztek. Aztán itt voltak egy ideig,
látogatást tettek az iskolában is, hiszen az
édesanyám nevelését ellátó lánytestvér,
akit szintén Székely Ilonának hívtak, ott
volt tanítónő. Egy idő elteltével azonban
a szülők hirtelen elutaztak, nem tudni miért. Azt ígérték, hogy visszajönnek, ám ez

kislány, aki ünnepekkor kapta tőlük a csomagokat, azokból öltöztették. A kis Ilonka
itt Ecseren járt iskolába, majd 1940-ben
szerzett diplomát a budapesti Váci utcai
Angolkisasszonyok Királyi Katolikus Tanítóképzőben. Ekkor kérte honosítását,
amit meg is kapott, s ennek birtokában
kezdte meg tanítónői pályafutását a pest

Laky Klára nagy örömmel vett részt az édesanyjáról elnevezett iskola évnyitóján
soha nem következett be. Állítólag az történt, hogy a nagypapa Szerbiában elütött
valakit az autóval, aki könnyebb sérülést
szenvedett. A nagypapa állította, hogy a
balesetet szenvedett direkt ugrott az autó
elé – ám a nagypapát börtönbe akarták a
balesetért zárni. A nagypapám egyébként
templomok ólomberakásos ablaküvegeinek volt a mestere. Egy ilyen üvegablak
munkálatai során lezuhant az állványról s
olyan mértékben sérült meg, hogy három
évig feküdt gipszágyban s hosszú időre
munkaképtelenné vált. Így a család kereset
nélkül maradt. Mindenüket el kellett adni
s elszegényedtek. Talán ez az eset, meg az
időközben kitörő II. világháború is közre
játszhattak abban, hogy a nagypapa soha
többé nem tudott visszajönni.
A kapcsolat azonban mindig megmaradt, s édesanyám volt a faluban a francia

megyei Sáriban, ahol öt évig oktatott. Innen került aztán Ecserre, aminek szintén
különös története van. Egyik éjszaka részeg orosz katonák dörömböltek Sáriban
a templom ajtaján. Ilonka, fiatal hajadon
lány lévén igen megijedt s hirtelenjében
nem is tudta, hogy mit csináljon. Nagy
kétségbeesésében végül is azt sikerült
cselekednie, hogy köpenyét felkapva egy
hirtelen erőteljes mozdulattal felrántotta a templom ajtaját. Ezen a katonák úgy
meglepődtek, hogy tovább álltak, békén
hagyva a sáriakat. Ezután történt az, hogy
a nevelőanyja szerepét betöltő Székely Ilona lemondott javára az ecseri tanítónői
állásáról, mondván hogy ő már dolgozott
ott 40 évet. Így Pétery József váci püspök
1946. április 6-án nevezte ki tanítónőnek
az ecseri népiskolába.
Laky Károllyal, édesapámmal egy men-

www.ecser.hu

Családtörténet

dei iskolai népitáncfesztiválon ismerkedett
meg, aki az ecseri szlovák gyerektánc-csoportot vitte.
Házasságukból mi négyen születtünk,
három lány és egy fiú. Sajnos a tragédiák
nem kerülték el a szüleim házasságát sem.
Volt ugyanis egy kishúgom is, aki fiatalon
súlyos betegségben halt meg. Ekkor édesanyám összeomlott. Nem csinált mást,
csak rajzolt és tanított az iskolában. Ott
azonban be se ment a tanáriba, nem érdekelték a pletykák. Csak a gyerekekkel volt,
szinte együtt lélegzett velük. Amikor pedig
lelkileg megnyugodott, elkezdte rajzolni
a népművészeti motívumokat, virágokat,
öltözékeket. Valószínűleg először az lehetett a szándéka, hogy lefoglalja az agyát s
elterelje a gondolatait. Így fordult aztán
az ecseri népművészet felé. Mindenhová bekopogott, tanulmányozta a ruhákat,
ételeket, szokásokat. A templomban is a
ruhákat, az öltözeteket figyelte s mindent
lejegyzett. Így vált az iskola meg a helyi
népművészet a szenvedélyévé.
De szerepe volt az Ecseri lakodalmas
világhírűvé válásában is. Édesanyám vezette ugyanis az iskolai gyermek tánccsoportot s ő kalauzolta végig a faluba érkező Rábai Miklóst és Volly Istvánt is. Az
édesanyám gyűjtéséből munkatársaival
együtt állították össze a gyerekeknek azt
a község hagyományait felelevenítő előadását is, mely eljutott egészen a Magyar
Állami Operaházig, alapul szolgálva Rábainak és Vollynak az Ecseri lakodalmas
életre keltéséhez. A család és az iskola
mellett tehát édesanyámnak a népművészet volt az élete, s nagy szerepet játszott
a helyi hagyományok megőrzésében. Ezzel a munkásságával vívta ki, hogy a helyi

iskolát róla nevezzék el. Erről azonban ő
életében még nem tudhatott, viszont azt
az örömöt megadta neki a sors, hogy a
hetvenes évek végén tudott találkozni
negyven éve nem látott édesanyjával –
akivel nemcsak a meghatottságtól nem
jutottak szóhoz, hanem azért is, mert
egyikük sem beszélte a másik nyelvét.
Engem is nagyon foglalkoztatott az ő különös története s nagyon kíváncsi voltam
a nagyszüleimre is, akiket soha nem láthattam. Ezért miután leérettségiztem, az
első fizetésemből elmentem meglátogatni őket. A nagypapám tökéletesen beszélt
magyarul, így abban a szerencsében részesültem, hogy én voltam az a személy,
akivel életében utoljára az anyanyelvén
beszélhetett. A sors különös játéka folytán azonban látogatásom után rövid időre elhunyt.
Ecser a mai napig feltöltődést jelent
számomra, egy olyan pozitív érzést, amit
évről évre meg kell ismételni. Haza kell
jönni a könyvekhez, a szagokhoz, illatokhoz, amik a lakást belengik, a jellegzetes
hangokhoz s egyáltalán a házban uralkodó légkörhöz, amik újult erőt és lelki
felüdülést jelentenek. Újra és újra meg
kell néznem a nagymama fényképét is, s
imádom az összes fényképalbumot, amik
a családomat örökítik meg. Szerencsére
ugyanígy érez szicíliai születésű férjem is,
aki szintén nagyon szívesen jön ide velem
évről évre.
Ha valaki bővebben akarja megismerni
Laky Ilonka élettörténetét, ez alatt a link
alatt eredeti dokumentumok és fényképek
kíséretében olvashatja
http://www.tani-tani.info/ki_volt_
laky_karolyne
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Nagymagyari
látogatás
Szlovákiai testvértelepülésünkre, Nagymagyarra (Zlaté Klasy) utazott az Ecser
Nagyközségi Önkormányzat küldöttsége
szeptember harmadik hetének végén. Ezzel viszonozták a nagymagyariak júniusi
látogatását, akik az Ecseri Nyugdíjas Klub
megalakulásának 35. évfordulóján jártak
Ecseren.
A Csallóközi község Polgármesteri Hivatalában Csicsay Ottó polgármester és
az önkormányzat képviselői, hivatali dolgozói fogadták az ecserieket. A megbeszélésen áttekintették az önkormányzati
kapcsolatok időszerű feladatait. Kiemelten
tanácskoztak az óvodák együttműködésének lehetőségeiről. Ismertették egymással
az aktuális településfejlesztési kérdéseket
is, majd tájékoztatást hallgattak meg a
közeledő szlovák önkormányzati választásokról.
A megbeszélés után megtekintették
Nagymagyar legutóbb elkészült beruházásait. Pályázati pénzből újították fel a
világháborúkban elesettek emlékművét.
Ugyancsak felújították a Művelődési Ház
udvarát is. A nagymagyari önkéntes tűzoltók Mercedes autója is korszerű felszerelést kapott. A találkozó a Bethlen Gábor Alap és
a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával
jött létre. (Fotó: 12. oldalon)

Jármai József
Horgászverseny
Jármai Józsefre, az Ecseri Horgászegyesület volt elnökére emlékeztek horgászversennyel az ecseri horgászok szeptember
23-án. A vasárnapi megmérettetésen szép
számmal vettek részt a horgászok, akik a
reggeli párás időtől sem ijedtek meg. Gébele Zsolt, a vendéglátó és egyben szervező Ecseri Horgász Egyesület vezetője
elmondta, hogy ez évben is körülbelül
ugyanannyian neveztek be, mint az a korábbi években szokásos volt. S mire kicsit
enyhült az idő, s a nap is kisütött végre,
a következő eredmények születtek: Pál
Zoltán, 17,8 kg, Szilágyi Gábor, 13,9 kg,
Macskó László, 9, kg kifogott hallal. A jól
végzett munka után a házigazda horgász
egyesület finom ebéddel várta a résztvevőket, ami nem volt más, mint ínycsiklandó
töltöttkáposzta. (Fotó: 12. oldalon)
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Évkezdés az óvodában…
A Pillangó csoport megtelt csupa magabiztos, kíváncsi, vidám kisgyermekkel – köztük
az én gyermekem is – az első pár napon.
Hiszen még ott voltak velük óvó szüleik, biztonságos menedékként. Aztán az első hét vége
felé bekapcsoltak a „láthatatlan antennák”, és
kezdték érzékelni, hogy ez nem lesz mindig
így. Következett a sírva elválás, toporzékolás,
sőt, szegény óvónénik egy-két jobb horgot is
elszenvedtek, de teljesen egyetértettünk velük
abban, hogy nincs értelme jobban elhúzni a
leszoktatást, mert megszokják, hogy ott van
anya és később talán nehezebb lesz az elválás.
S míg több gyermek az első pár nap után gond
nélkül vette az akadályokat, édesanyjuk még
mindig összeszorult szívvel sétált haza reggel
az oviból.
Aztán, mikor lecsillapodtak a kedélyek, rájöttünk arra, amit elméletben nagyon jól tudunk
s most a gyakorlatban mégsem minden esetben tudtunk kivitelezni: ha mi jól vagyunk, el
tudjuk engedni, bízunk benne – hisz láttuk –,
hogy jó helyen van, akkor ő is kiegyensúlyozott lesz és könnyebben lépi át ezt a mérföldkövet is kis életében.
Óvónőként tökéletesen tudom ezeket, más

gyermekét nagyobb gond nélkül beszoktatom
… szülőként meg a harmadik napon a mosdóban sírtam a feszültségtől s irigykedve néztem,
hogy néhány szülőnek milyen flottul megy.
Azt gondoltam, mivel már egy évet jártunk bölcsődébe, sima ügy lesz a beszokás,
és különben is, itt vagyok a mellette lévő csoportban. Persze pont ettől lett nehezebb. De
minden nap mindent megbeszéltünk, nagyon
sokszor magyaráztam el minden részletét a
helyzetünknek, és a 10. napon megtört a jég,
és magától ment be a csoportba.
Minden tiszteletem a türelmes óvónéniké,
akik már az első héten érdekes, játékos tevékenységekkel készültek, amelyekbe a gyermekek szívesen bekapcsolódtak és boldogan mesélték szüleiknek, hogy miket csináltak aznap.
Jó látni az udvaron is, hogy óvónénijeiket
bizalmukba fogadták, illetve bekapcsolódnak
az udvari játékokba, a nagyobb gyerekek pedig
irányítgatják, tanítgatják őket.
Szóval beindult az év, és mindenki lelkesen
várja a jeles eseményeket, hiszen tudjuk: unatkozni nem fogunk!
Icu néni
(Weiszné Koós Ilona Mónika óvodapedagógus)
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Autómentes nap
Ecser Nagyközség Önkormányzata, a Laky
Ilonka Általános Iskola, a Rábai Miklós
Művelődési és Közösségi Ház az ecseri civil
szervezetekkel szoros együttműködésben
rendezte meg az autómentes napot szeptember 21-én, pénteken. Az Európai Mobilitási Hét és Autómentes Naphoz kapcsolódó
program- és rendezvényszervezés támogatása tárgyában az Innovációs és Technológiai Minisztérium Ecser Nagyközség Önkormányzatát 306.000-Ft egyedi támogatásban
részesítette.
Az iskola arra hívta fel a diákokat, hogy
ezen a napon lehetőleg gyalog, kerékpárral,
rollerrel jöjjenek iskolába. A környezetbarát módon érkező tanulók jutalomban
részesültek. A gyermekeket településünk
több pontján izgalmas programok várták.
A helyszínek között kerékpárral közlekedtek. Ügyességi kerékpárpályán próbálták ki
bicajozási tudásukat, majd KRESZ tesztet
töltöttek ki. Foglalkozás várta őket a tanintézményen kívül a Széchenyi utcában és
a Sportpályán is. Alsó tagozaton a két legügyesebb osztály a 3. a és az 1. b, felsőben
pedig a 6. b és a 7. a.
(Fotó: 12. oldal)

Izgalmas főzőverseny a Horgásztónál
Mostoha időjárási körülmények, hideg, viharos szél, időről időre elinduló eső közepette tartották meg a Horgásztónál idén a
’VI. Kárpát-medencei Ifjúsági Szabadtűzi
Főző és Süteménykészítő Verseny és a IV.
Szüreti Ételek Főző- és Süteménykészítő
Versenyét, illetve a Ecseri Szüreti Fesztivált’.
S hogy az ételkészítési kedv nem ismer határokat, mi sem bizonyítja jobban, hogy a
rossz idő ellenére idén Szegedről is érkezett
ifjúsági csapat.
A rendezvény a Szabadtűzi Lovagrend
szervezésében került lebonyolításra, mely
részéről Lovasi József – aki oroszlánrészt
vállalt mind az előkészületi, mind pedig a
helyszíni munkákban – elégedetten nyilatkozott tapasztalatairól. Mint mondotta, a
benevezett ifjúsági csapatok közül végül is 5
jelent meg, amiben nyilvánvalóan közrejátszott a hirtelen zordra forduló időjárás is. A
felnőttek 14 csapattal vágtak neki a megmérettetésnek, s ezek közül 3 képviselte a házigazda Ecsert. Mindegyikük jól ismert már a
korábbi főzőversenyekről, hiszen egyikük a
házigazda Ecseri Horgászegyesület csapata,
a másik kettőt pedig egy-egy baráti társaság
alkotta. A résztvevőknek két kategóriában,
mégpedig egy bográcsos és egy sültes étel elkészítésével kellett indulni. Külön értékelték

a süteményeket, melyekhez az alapanyagot a
gyerekcsapatok a helyszínen kapták a lovagrendtől. A felnőttek viszont magukkal hozhatták azt. A bográcsos és sültes ételekhez
szükséges összetevőket pedig a helyszínen
osztották ki mindkét korosztálynak, akiknek valamennyit fel kellett használni, illetve
be kellett dolgozni a készítendő ételekbe. A
fő díj mindkét kategóriában ezúttal is egyegy vándorkupa volt, amit ha valaki egymás
után háromszor el tud nyerni, örökké az övé
marad. Ellenkező esetben viszont a következő évi versenyre vissza kell hoznia, hogy
tovább lehessen adni az az évben legjobban
teljesítőnek. Eddig egyébként még senkinek
sem sikerült a háromszori elsőséget elérnie.
S hogy a szó szerint ’viharos’ versengés
milyen eredményeket hozott, arról dr. Simon Tamás, az étkek értékelését végző lovagrend Nagymestere beszélt. Kifejtette,
hogy a rendkívül kedvezőtlen időjárási viszonyok ellenére egészen jó ételek születtek.
Ebben látszik, hogy a csapatok sokat készültek s szépen tálalt ételeket vittek a zsűri elé.
Sőt, megjelentek egyes tájegyegységekre jellemző főztök is. Így az ítészeknek rendkívül
nehéz dolguk volt. Az évek során pedig egy
folyamatosan fejlődő tendencia figyelhető
meg mind a minőség, mind a felkészülés,

mind pedig az akarati tényező terén egyaránt.
Gál Zsolt polgármester a versenyt értékelve elmondta, hogy a korábbi évekhez
képest mindkét kategóriában kevesebb induló valószínűleg részben betudható a mostoha időjárásnak is. Sajnálatosnak tartotta
ugyanakkor, hogy Ecser idén nem képviseltette magát ifjúsági csapattal. S mivel a verseny ifjúsági jellege csak tavaly indult, így
nehéz a részvétel megszervezése. Működik
viszont már az ifjúsági zsűri is az ítélkezés
során, ami remélhetőleg szintén jótékonyan
hat a népszerűsítésre s az érdeklődő ifjak
összeszedésére. S bár most még csak a ráhangolódás időszakát éljük, nem ártana az
ecseri lakosság körében is nagyobb szervezői aktivitást kifejteni, amibe mindenképpen be kellene vonni a művelődési házat.
Arról sem szabad megfeledkezni, hogy a
Szabadtűzi Lovagrendet viszont csak úgy
ismerik a helybeliek, mint akik a zsűrizést
végzik a főzőversenyeken. Azt azonban nem
tudják, hogy programszervezéssel is foglalkoznak. Ezért mindenképpen hasznos lenne, ha szerveznének is egy-egy rendezvényt
a faluban, hogy a helybeliek jobban megismerhessék őket – hangsúlyozta végezetül
Gál Zsolt polgármester.

Cserfa

www.ecser.hu

Közbiztonság

2018. október 12. l

9

Mercedes Vitóval gazdagodtak önkéntes tűzoltóink
Ünnepélyes keretek között adta át Varga
Ferenc tűzoltó dandártábornok, a Fővárosi
Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója a
Mercedes Vito kulcsát, benne a magasnyomású oltóberendezéssel Méhész Pálnak, az
Ecserei Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnökének.
Varga Ferenc köszöntőjében elmondta, ez
a nap mérföldkő az Ecseri Tűzoltó Egyesület életében, hiszen egy, az egyesület számára új gépjármű átadására kerül sor. Kiemelte, a járművel a Fővárosi Katasztrófavédelmi
Igazgatóság az Ecseri Tűzoltó Egyesület
munkáját, aktivitását, elhivatottságát ismeri
el.
Alig négy éve alakult az egyesület (2014.
november 15.), s ez idő alatt nagyon sok
minden történt. Immár 34 tagja van, közülük 18 kiképzett tűzoltó, akik a nap 24
órájában készen állnak arra, hogy a bajba
jutott embertársaik segítségére siessenek.
Emellett az egyesület aktívan részt vesz a
nagyközség közösségi munkájában, egyfajta
közösségépítő szerepet is betölt. Varga Ferenc elismerését fejezte ki ezen aktivitással
kapcsolatban.
Aláhúzta, külön örömére szolgál, hogy a
sorok között több munkatársát is láthatja,
ami bizonyítéka annak, ha a hivatásos tűzoltók hazamennek, akkor önkéntes tűzoltóként vigyáznak a környezetükre.
A Mercedes Vitóról elmondta, hogy ez
a jármű jelentős előrelépés, hiszen komoly
oltóképességet képvisel. Hatékonyabbá
fogja tenni az egyesület beavatkozásait. A
katasztrófavédelem eddig évi hét-nyolc alkalommal is számíthatott az ecseri önkéntesek bevetésére. Ami szerencsére azt jelenti,
hogy kevés tűzeset volt az ecseriek körzetében, a főváros és környéke keleti részén. A
tábornok bízik abban, hogy ez a jármű további kedvet fog adni a munkához, hasznos
tapasztalatok forrása lesz, sikerélményt fog
biztosítani a tűzoltói feladatok ellátásához.
Varga Ferenc megköszönte Gál Zsolt polgármesternek és Ecser önkormányzatának,
hogy ilyen felelősséggel viseltetik a helyi
tűzvédelem iránt és támogatásáról nap mint
nap biztosítja az egyesületet. Örül annak,
hogy a gépkocsi biztonságos tárolásához
már a szertár kialakítása is előkészületben
van. Végezetül kérte az önkéntes bajtársakat, hogy továbbra is töretlen lelkesedéssel
végezzék áldozatos munkájukat.
A nagyközség polgármestere, Gál Zsolt
beszédében arra emlékeztetett, hogy amikor három éve először találkozott Varga Fe-

Varga Ferenc átadja az indítókulcsot Méhész Pálnak

renccel, arról beszélgettek, milyen jó lenne,
ha ez a néhány fővel éppen elindult egyesület mielőbb ki tudna fejlődni 30-40 fős csapattá, amely vonulni is tud. Kijelentette, három év után nagyon jó érzés azt látni, hogy
mindez megvalósult. Jó tudni, hogy Ecseren
is vannak olyan lakók, akik tenni akarnak
az ecseriek biztonságáért és segíteni akarják
azt az áldozatos és nagyon nehéz munkát,
amit a tűzoltók végeznek. Az önkéntesek
mellett megköszönte Varga Ferencnek azt
a segítséget, amit az önkéntes tűzoltó egyesületnek nyújt. Ahogy ő kérte, hogy a segítségnyújtás legyen kölcsönös a továbbiakban
is, Gál Zsolt is ugyanezt kérte a tábornoktól.
Kitért arra is, hogy amikor 2016 márciusában az első autót, az Opel Astrát megkapta a tűzoltó egyesület, nem sokkal a jármű
átvétele után már volt olyan eset, amihez
használni is kellett. A nyári esőzések idején
pedig már az akkor még a hivatalos átadásra nem teljesen kész Vitót is be kellett vetni,
amikor egy vízszivattyúzásnál kellett megmutatnia, hogy mit tud. Az ottlakó ecseriek
is örömmel látták, hogy a falu járműve segít
nekik a bajban.
Gál Zsolt kiemelte, a Mercedes Vitóval,
a benne lévő felszereléssel a beavatkozások
hatékonysága tovább nőhet.
Beszéde zárásaként eseménymentes,
hosszú szolgálatot kívánt az önkéntes állomány tagjainak.
Azután Varga Ferenc bizonyítványokat
adott át tűzoltótanfolyamot, illetve a tűzoltó

Közelebbről!

technikai kezelői tanfolyamot eredményesen elvégzett önkénteseknek: Bánó Bencének, Adorján Istvánnak, Kun Attilának,
Méhész Pálnak és Wéber Balázsnak.
Az átadóünnepség végén dr. Tanczik Balázs ecseri plébános megszentelte a frissen
érkezett tűzoltó járművet.

A jármű megszentelésének pillanata
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Irodalmi kör a népmeséről Benedek Elekkel
Mely másik nap is lehetne a naptárban alkalmasabb a Magyar népmese napjának
megünneplésére, mint szeptember 30.,
Benedek Elek születésnapja.
Ennek tiszteletére tartott nagy mesemondó versenyt e napokban a Laky
Ilonka Általános Iskola is. S az sem a
véletlen műve, hogy az idei első, szeptember végi irodalmi kör témáját is ez a
kettős évforduló adta. A művelődési ház
könyvtárának hátsó szegletében lelkes kis
társaság gyűlt össze – az alsó tagozatos,
majd a tinédzser korosztálytól egészen a
nyugdíjasig. Ők nemcsak irodalomkedvelők, de ¬– amint az a beszélgetés során
kiderült – valamennyien kedvelik a meséket, népmeséket is. S hogy gyerekkorunk izgalmas, titokzatos mesevilágának
hangulata belopakodjon a foglalkozásra,
arról a rendezvénysorozat vezetője, így a
jelen programot is összeállító Vágvölgyi
Lajosné gondoskodott.
Rögtön bevezetésként a legilletékesebb korcsoport képviseletében a Laky-s
Földi Fanni, 3. b osztályos tanuló olvasta
fel nagy sikerrel Benedek Elek: A kásahegy című meséjét. E közvetlen élmény
adta aztán az alapot a nagy mesemondó

alakjának, a gyerekkori
emlékeknek s a népmesékkel kapcsolatos ismereteknek a felelevenítésére: hogy a nép nyelvén
keletkeztek, szájról szájra
terjedtek, így számtalan
változatuk élt és él ma is,
továbbá hogy hőse a nép
egyszerű fia, aki végül
mindig győzedelmeskedik és elnyeri jutalmát
– ami a valós életben
csupán vágy maradhatott. Így tulajdonképpen a népmesékben érlelődött a forradalom is: amikor már kezdett elegük
lenni a rendszerből, az egyszerű emberek bennük tudták kifejezni vágyaikat. S
hogy az idők folyamán milyen szokások
alakultak ki a mesékhez kapcsolódóan?
Valószínűleg kevesen tudnak arról például, hogy a Monarchia idején Bécsben
esténként kötelező volt a katonáknak a
mesemondás és meseolvasás. Az sem
igen széles körben ismert, hogy az első
magyar Andersen fordítás 1858-ban keletkezett és Szendrei Júlia nevéhez kötődik.

S vajon napjainkban él-e még a mesemondás vagy olvasás hagyománya? Ezt a
kérdést dr. Tanczik Balázs, Ecser új plébánosa vetette fel, aki szintén érdeklődéssel
vett részt a programon. A válaszban pedig arra a következtetésre jutottak a kör
tagjai, hogy ma is lenne igény a gyerekek
részéről erre a meghitt esti programra.
Ehhez azonban az szükséges, hogy saját
szülői fáradtságunk legyőzése után minden lehetséges ’okos’ eszközt kapcsoljunk
ki s akkor még mindig megtalálható az út
lélektől lélekig. S hogy ez a lelki melegség
ki ne hűljön, október 24-én, 17 órakor
ismét lesz Irodalmi kör. Témája mi is lehetne más, mint az ősz és a forradalom.

Mesemondó verseny

Bursa Hungarica! Jelentkezzetek!

2018. szeptember 28-án, a népmese napjához kapcsolódóan
rendezte meg a Laky Ilonka Általános Iskola mesemondó versenyét. A találkozónak a Rábai Miklós Művelődési és Közösségi Ház, Könyvtár adott otthont. A jeles napon vendégünk volt
Varró Dániel, József Attila díjas költő. A népmese napját első ízben 2005. szeptember 30-án rendezték meg. A nap célja, hogy a
könyvtárosok, az óvónők, a pedagógusok és a mesével foglalkozó szakemberek, valamint a meseszerető gyerekek és felnőttek
ezen a napon megkülönböztetett tisztelettel forduljanak mind
a magyar, mind más népek meséi felé. „Őseinktől kincsekkel
teli tarisznyát kaptunk örökségbe, de mintha egyre gyakrabban
tétlenül néznénk ennek háttérbe szorulását, elfelejtését. Vegyük
birtokba, ismerjük meg, fényesítsük újra és adjuk tovább az eleinktől kapott, élethosszig érvényes, értékes, unokáink számára
is feltétlenül megőrzendő, mesebeli kincseket!” (Részlet a Magyar Olvasástársaság 2005-ös felhívásából)

Ecser Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete ebben az évben is csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Ösztöndíjpályázathoz. A pályázatról bővebb információt a
http://www.emet.gov.hu/hatter_1/bursa_hungarica/
oldalon találnak. Várjuk a pályázati feltételeknek megfelelő fiatalok jelentkezését! A pályázat benyújtásának határideje: 2018.
november 6. A pályázati feltételekről az Ecseri Polgármesteri
Hivatalban Irsikné Sipos Ildikó igazgatási csoportvezető szívesen ad tájékoztatást. Telefonszáma: 06-29/335-161, E-mail: polgarmesterihivatal@ecser.hu Cím: Ecser, Bajcsy-Zsilinszky utca
3. emelet. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos
helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása.
A program keretében olyan szociálisan hátrányos helyzetű
felsőoktatásban résztvevő hallgatóknak folyósítható az ösztöndíj, akik a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkeznek, felsőoktatási intézményben (felsőoktatási
hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos)
képzésben vesznek részt. A többszintű támogatási rendszer
pénzügyi fedezetéül három forrás szolgál: a települési önkormányzati, a megyei önkormányzati, valamint – az Emberi Erőforrások Minisztériuma finanszírozásával – a felsőoktatási intézményi költségvetésben megjelenő elkülönített forrás. Évente
több mint 22 000 pályázó részesül támogatásban, ez éves szinten 2 milliárd forint ösztöndíjként történő folyósítását jelenti.
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Október a Boldogságos Szűzanya hónapja
Mennyei Édesanyánk tiszteletére ebben a
hónapban közösen is imádkozzuk templomunkban a rózsafüzért, hétköznap a
szentmisék után, vasárnap a szentmise
előtt. És nemcsak Ecseren, hanem országszerte. Miért? Mert hisszük, hogy
amióta Szt. István királyunk földi utód
híján felajánlotta hazánkat a Szűzanyának, azóta Mária a Magyarok Nagyaszszonya, hazánk főpátrónája. Ahogy erről
október 8-án külön főünnepen is megemlékezünk. Ez nem zárja ki azt, hogy
több más ország is „saját” királynőjeként
tisztelje őt (pl. Ausztria, Lengyelország,
Anglia). Mi, magyarok, az elmúlt évezredben számtalanszor megtapasztaltuk,
hogy anyai palástját védőleg ránk borítva
pártfogolt minket. „Anyai palástod fordítsd oltalmunkra!” – kérjük őseinkkel
együtt a Boldogságos Szüzet a Boldogasszony, Anyánk… kezdetű népénekben,
amit nemzeti himnuszunkként énekeltek
a XIX. századig, amíg Kölcsey meg nem
írta a Himnuszt.
Mi is a rózsafüzér? Nevében a rózsa,
mint előkelő, nemes virág, Máriára utal.
A füzér pedig arra, hogy mintegy virágcsokrot készítünk ajándékba Mennyei
Édesanyánk számára, azaz örömet szerzünk neki azzal, ahogyan újra és újra ismételjük annak lényegi elemét, az Üdvözlégy Mária kezdetű imát. Az Üdvözlégy 3
fő összetevőből áll: Gábor angyal szavai
az angyali üdvözletkor, Erzsébet szavai
Szűz Mária látogatásakor és egy kérés
arra vonatkozólag, hogy halálunk óráján
is járjon közben értünk Szent Fiánál. A
rózsafüzér 5 tizede során minden Üdvözlégy imádság közepébe „belerejtjük a
titkot”: Jézus életének egy-egy eseményét
időrendben. Az örvendetes rózsafüzér

esetén Jézus gyermekkorának, a világosság rózsafüzérében tanító életének, a fájdalmas rózsafüzér során keresztáldozatának, a dicsőséges rózsafüzérben pedig
feltámadásának 1-1 eseményét, „titkát”.
Így egy rózsafüzér imádság (a bevezetésen kívül) lényegében 5 tized, azaz 5x10
Üdvözlégy elimádkozásából áll (mindegyik tizedet a Miatyánk vezeti be, és az
Ó, Jézusom… kezdetű ima zárja le).
Feltehetnénk a kérdést: Mária tiszteletéről van szó, hozzá szól ez az imádság,
akkor miért Jézus életének eseményeit,
titkait rejti? Azért, mert kettejük élete elválaszthatatlan. Máriának minden
igyekezete az, hogy Szent Fiát kövessük.
Ahogy Mária szűz méhe rejtette Jézust 9
hónapig, úgy rejtik az Üdvözlégy Mária
imák Jézus életének egy-egy eseményét,
titkát. Ezen lassú, majdhogynem monoton imádság közben bőven van alkalmunk, időnk a megváltás misztériumairól elmélkedni. Vannak, akik Szűz Mária
jelenéseiben a szenzációt keresik. Nekik
szükségszerűen csalódniuk kell. Mária
mindmáig, minden jelenésében arra szólít fel, hogy vegyük komolyan az ő Szent
Fia tanítását és aszerint éljünk. A Szűzanya sosem hoz új tanítást az Egyházba.
Maga alázattal háttérben marad, előtérbe, figyelmünk középpontjába Szent Fiát
helyezi. Mária üzenete a kánai menyegző
óta változatlan: „Tegyétek, amit a Fiam
mond!”
Használjuk ki lelkesen ezt a hónapot,
mint alkalmat arra, hogy végre ne felszínes kapkodással, rohanással töltsük az
időt, hanem elmélkedjünk buzgón magunk és Testvéreink megváltásának örök
értékű eseményeiről!
Balázs atya

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

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Ezúton szeretnénk megköszönni
együttérzését mindazoknak, akik
édesapám,
id. Engler György
2018. szeptember 27-én tartott
búcsúztatásán részt vettek a Kozma
utcai temetőben.
Családunk nevében köszönettel, ifj.
Engler György
A Cserfa következő, 2018. 11. száma november 10-én jelenik meg.
Nyomdába adás: november 5.
Lapzárta: október 29.

Az ecseri önkormányzat küldöttsége a nagyközség testvértelepülésén, a felvidéki Nagymagyaron (Zlaté Klasy). A
Polgármesteri Hivatalban Csicsay Ottó polgármester (a kép jobb szélén) fogadta a látogatókat. (Cikk a 7. oldalon)

A Laky Ilonka Általános Iskola Diákönkormányzata minden évben jutalomkirándulással díjazza a kitűnő tanulókat.
Idén szeptember 18-án Szendehely-Katalinpusztán jártak,
a Gyadai tanösvényen.

Autómentes napot tartottak az általános iskolában (Cikk a 8. oldalon)

Férﬁnapot tartottak a Nyugdíjas Klubban (Cikk: 2. oldalon)

Jármai Józsefre, az Ecseri Horgászegyesület volt elnökére
emlékeztek horgászversennyel az ecseri horgászok szeptember 23-án. (Cikk: a 7. oldalon)

