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Képviselő-testületi ülés – október 10.
A képviselő-testület október 10-ei ülé-
sén elfogadta a Zöldkoszorú Hagyo-
mányőrző Kör tájékoztatóját, majd 
módosította a 2018. évi költségvetési 
rendeletét. 

Központi rendelkezések értelmében, 
az óvodákban és az iskolában hamaro-
san szociális munkás fogja segíteni a 
gyermekeket, a szülőket és a pedagó-
gusokat. A szociális munkást a Vecsés 
és Környéke Családsegítő és Gyermek-
jóléti Szolgálat, Központ alkalmazza. 

A képviselő-testület felhatalmazta a 
polgármestert, hogy az ezzel kapcso-
latos háromoldalú megállapodást írja 

alá. A Pest Megyei Kormányhivatal 
Érdi Járási Hivatala kérésére a kép-
viselő-testület az ecseri Laky Ilonka 
Általános Iskola körzethatárát Ecser 
Nagyközség közigazgatási területében 
javasolja meghatározni. 

A polgármester beszámolt arról, 
hogy a Mini Bölcsőde létesítésére az 
önkormányzat a pályázatát benyújtot-
ta. 

Gál Zsolt tájékoztatta továbbá a kép-
viselő-testületet a folyamatban lévő 
beruházások menetéről is. Elmondta, 
hogy a polgármesteri hivatal építése jól 
halad, ugyancsak épül a Mikla Pál és 

Cserfa utcák burkolata. Az Arany Já-
nos utca építése befejeződött, az orvosi 
rendelőn pedig kicserélték az ereszcsa-
tornát. A jövő évben itt új magas tető 
épül. Bejárták az utakat és felmérték, 
hogy hol lenne szükség útjavításra, ká-
tyúzásra. 

Előkészületi munkákat végeznek 
a Szent Imre utca felső szakaszának 
rekonstrukciója és a Cserfa Kuckó 
Óvoda bővítésének ügyében. A kép-
viselő-testület titkos szavazással 5 év 
időtartamra Szever Pált kinevezte ki a 
Rábai Miklós Művelődési és Közösségi 
Ház, Könyvtár igazgatójának. 

Béres Károly tűzoltó százados előadását 
tartja

Ecseren, a Rábai Miklós Művelődési és 
Közösségi Házban ülésezett 2018. október 
12-én a Vecsési Járási Helyi Védelmi Bi-
zottság. A bizottságban a Járási Hivatal, az 
önkormányzatok, a Katasztrófavédelem, a 
Magyar Honvédség, a rendőrség és a nép-
egészségügy szakemberei foglalnak helyet.
Az ülésen bemutatkozott Dr. Szabó Zsolt, 
a Vecsési Járási Hivatal új vezetője, aki el-
nöke is lett a Védelmi Bizottságnak. Felol-
vasták Dr. Fehér Edina eddigi elnök bú-
csúzó sorait, aki levelében megköszönte a 
jó együttműködést és felidézte a korábbi 
jelentős eseményeket.

A bizottság áttekintette költségvetési 

helyzetét, majd Béres Károly tűzoltó száza-
dos, a Monori Hivatásos Tűzoltó-parancs-
nokság parancsnoka tartott két előadást. 
Az egyik a téli felkészülési feladatokról 
szólt, míg a másik a katasztrófavédelem és 
a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordi-
náló és Vagyonkezelő Zrt. új kampányát, a 
“Ne gyújtsa, gyűjtse szelektíven!” progra-
mot ismertette.

Gál Zsolt, Ecser polgármestere előadá-
sában bemutatta, hogy nagyközségünk-
nek milyen védelmi problémákkal kellett 
megküzdenie az elmúlt két évben. Vil-
lámcsapások, tűzesetek, balesetek mellett 
komoly kihívás elé állított minket néhány 
özönvízszerű eső is. Elmondta, hogy ön-
kormányzatunk folyamatosan fejlesztette 
gépi kapacitását, hogy jó feltételek között 
tudjunk szükség esetén beavatkozni. A 
Polgármesteri Hivatal közterület-felügye-
lője mellett számíthatunk az Ecseri Pol-
gárőr Egyesületre és az Ecseri Önkéntes 
Tűzoltó Egyesületre is.

A tanácskozás végén a résztvevők az 
aktuális feladatokat beszélték meg, majd 
megtekintették az Ecseri ÖTE új tűzoltó 
autóját.

Védelmi bizottsági ülés nagyközségünkben
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Figyeljünk az árkok tisztaságára!
Sokat hallottunk a különböző médiumokban ar-
ról, hogy sok településen a hulladékszállítással 
problémák vannak, rendszeresen késnek a szál-
lítással, vagy egyáltalán nem viszik el a szemetet. 
Tudjuk azt is, hogy a katasztrófavédelem átveszi 
a szolgáltatást (ez azt jelenti, hogy megbíznak 
egy céget a szállítással). Szerencsénkre nálunk 
nincs ilyen jellegű gond. A szállító cég műkö-
dik. Más jellegű problémák persze itt is vannak, 
ezeket mi is rendszeresen jelezzük a szolgáltató 
felé. Továbbra is működik a kommunális hulla-
dékszállítás mellett a zöldhulladék és a szelektív 
hulladék elszállítása is. Sokan panaszkodnak a 
cserezsákok miatt, ezekkel a panaszokkal fordul-
janak bizalommal a szolgáltató felé, egyelőre az 
eredeti szerződés szerint kell elszállítaniuk a hul-
ladékot, és annak megfelelően kell biztosítaniuk 

a cserezsákokat is. Ahogy arról többször írtam, 
sajnos elkerülhetetlen lesz a szolgáltató területén 
egységesített rendszer bevezetése (ezzel korlátoz-
hatják a mennyiségeket), de erről pontos infor-
mációnk nincs

Az időjárás idén kegyes hozzánk, de már el-
kezdtük a téli felkészülést. Novemberben a gé-
pek átszerelése is megtörténik. Szeretném ismét 
felhívni mindenki fi gyelmét az árkok állapotára. 
Még a tél beállta előtt kérem lakosainkat, hogy 
ellenőrizzék árkaik állapotát. Amennyiben szük-
séges, a megfelelő lépéseket tegyék meg annak 
érdekében, hogy a hóolvadás folyamán felgyü-
lemlett víz akadály nélkül el tudjon folyni, szivá-
rogni.

Lassan a végéhez érünk a megkezdett építke-
zéseinknek, a Mikla Pál utca a napokban készen 

lesz és remélem, a 
Cserfa utca is a ter-
vek szerint elkészül. 
Az Ujhelyi utca építé-
sét az időjárás függ-
vényében kezdheti 
csak meg a kivitelező, 
remélem, az is elké-
szül még ebben az 
évben. Amennyiben 
az időjárás nem en-
gedi, nem kezdik el az építést csak jövőre. A jövő 
évi tervek előkészítése zajlik, a képviselő-testület 
számos nagyon fontos döntést hozott meg az 
elmúlt időszakban. Több pályázatunk elbírálás 
alatt van, bízunk abban, hogy nagy számban si-
keresek lesznek.                 Gál Zsolt polgármester

Kormányablakbusz várta az ügyfeleket a 
Rábai Miklós Művelődési Ház udvarán a 
közelmúltban. A Kormányhivatal szak-
embereit sokan felkeresték. Leggyakrab-
ban gépkocsiátírási, lakcímbejelentési és 
ügyfélkapu-létesítési ügyekben fordultak 
az ügyintézőkhöz. A Kormányablakbusz a 
legmodernebb technikai eszközökkel van 
felszerelve, így a szolgáltatások széles kö-
rét kínálta az ecserieknek.

Kormányablakbusz 
járt Ecseren

Remény szerint újabb körzeti megbízottat kaphat Ecser
Járási Közbiztonsági Egyeztető Fórumot ren-
dezett a Monori Rendőrkapitányság 2018. 
október 10-én. Az Üllői Polgármesteri Hivatal-
ban megtartott rendezvényen Zahorecz Sán-
dor rendőr alezredes, rendőrségi tanácsos, mo-
nori rendőrkapitány adott tájékoztatást a járás 
bűnügyi, rendészeti és közlekedésbiztonsági 
helyzetéről. A kapitány elmondta, hogy min-

den területen csökken a bűncselekmények szá-
ma. A nyomozás-eredményességi mutatószám 
57 %. A közterületen elkövetett bűncselekmé-
nyek száma is csökken, köszönhetően annak is, 
hogy ezekben az ügyekben az elkövetők több, 
mint 80 százalékát elfogja a rendőrség.

A tanácskozáson Ecser részéről Gál Zsolt 
polgármester és Barta Zoltán jegyző jelent 

meg. Polgármesterünk ismét kérte a rendőrség 
vezetőit, hogy településünkre egy újabb körzeti 
megbízottat vezényeljenek. A rendőrkapitány 
egyetértett a javaslattal, amit már korábban is 
támogatólag terjesztett fel a megyei rendőri 
vezetés felé.

A fórum jó alkalmat teremtett a meghívott 
önkormányzati, egyházi, család- és gyermek-
védelmi területen tevékenykedőknek megbe-
szélni az aktualitásokat a rendőrség parancs-
nokaival.

Dr. Szabó Zsoltot, az Érdi Járási Hivatal 
eddigi vezetőjét nevezték ki a Vecsési Já-
rási Hivatal élére. Elődje, Dr. Fehér Edina 
magasabb beosztásba került, a Pest Me-
gyei Kormányhivatal igazgatója lett.

Az Ecser Nagyközségi Önkormányzat 
részéről gratulálunk Dr. Szabó Zsoltnak 
hivatalvezetői kinevezéséhez és sok sikert 
kívánunk neki új feladatai ellátásához.

Dr. Fehér Edinának köszönjük a mun-
káját, amelyet Ecser nagyközség és a Ve-
csési Járás érdekében végzett. Kívánunk 

neki sok sikert Pest megye igazgatásában!
Ecser Nagyközség Önkormányzata
A Pest Megyei Kormányhivatal az 

alábbi közleményt tette közzé honlap-
ján:

A Pest Megyei Kormányhivatal új fő-
igazgatójának dr. Gulyás Gergely Minisz-
terelnökséget vezető miniszter október 1. 
napjától dr. Radich Orsolya Máriát nevez-
te ki. A főigazgató mellett igazgatóként dr. 
Fehér Edina kapott kinevezést dr. Tarnai 
Richárd Pest megyei kormánymegbízot-
tól. A járási hivatalok élén a következő 
változások történtek: dr. Tuzson Bence 
államtitkár jóváhagyásával dr. Zöld-Nagy 
Viktória az Érdi Járási Hivatal, dr. Jávor 
Ágnes a Gödöllői Járási Hivatal, dr. Sza-
bó Zsolt a Vecsési Járási Hivatal, Tóthné 
Szabó Éva a Monori Járási Hivatal és dr. 
Sárfy Ágnes pedig az Aszódi Járási Hiva-
tal járási hivatalvezetője lett. A továbbiak-
ban dr. Tordai Istvánné dr. Galántai Éva a 
Gödöllői, míg dr. Dudás Gábor a Monori 
Járási Hivatalban töltik be a járási hivatal-
vezető-helyettesi pozíciót. (Pest Megyei 
Kormányhivatal)

Dr. Szabó Zsolt

Új vezető a Vecsési Járási Hivatal élén
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Novemberben újraindul az Otthon melege program
Újraindul az Otthon melege program no-
vembertől, amellyel a háztartási nagygépek 
cseréjére nyílik lehetőség, az új kiírással a 
kormány kétmilliárd forint vissza nem térí-
tendő támogatással járul hozzá a családok 
energiafelhasználásának csökkentéséhez – 
mondta Weingartner Balázs, az Innovációs 
és Technológiai Minisztérium (ITM) fenn-
tarthatóságért felelős államtitkára.

A távirati iroda közölte, a program cél-
ja, hogy a lakosság olyan hűtő, fagyasztó, 
valamint mosógép készülékeket szerezzen 
be, amelyek hozzájárulnak a rezsiszámlák 
csökkentéséhez. Három kategóriát különít 
el a tárca a program meghirdetésekor. Az 
A+ kategóriában háztartásonként 20 ezer 
forintra, az A++-ban 40 ezer forintra, az 
A+++ kategóriában pedig 45 ezer forint 
támogatásra lehet pályázni - tette hozzá. A 
tárca számításai szerint attól függően, hogy 
ezek közül milyen energiaosztályú beren-

dezést választ egy család, évente akár 12-20 
ezer forint megtakarítás is elérhető.

A pályázati kiírás és útmutató a www.
hgcs2017.nfsi.hu weboldalon olvasható. 
A pályázatokat régiónként eltérő időpon-
tokban november 5. és 19. között lehet be-
nyújtani, kizárólag elektronikusan, ügyfél-
kapun a rendelkezési keret kimerüléséig. A 
tárca a tavalyi 600 millió forintos induló tá-
mogatási összeget, a tavalyi érdeklődése és 
a felhasznált összegek nagyságrendjére te-
kintettel kétmilliárd forintra emelte. Wein-
gartner Balázs ismertette, az otthon melege 
programban mostanáig 10 alprogramot 
hirdettek meg, ezeknek egy része az épü-
letek energiahatékonyságának javítására, 
valamint olyan megújuló energiát haszno-
sító berendezések telepítésére, vásárlására 
szolgált, amelyekkel az energiafelhasználás 
csökkenthető. Eddig négy alprogram in-
dult a háztartási nagygépek cseréjére - tette 

hozzá.
A programmal a kormány eddig több 

mint 200 ezer háztartás energetikai kor-
szerűsítéséhez járult hozzá, mintegy 30 
milliárd forint támogatással. A korszerűsí-
téseknek évente 260-270 millió kilowattóra 
lakossági energia-megtakarítás köszönhe-
tő, amely nagyjából 95 ezer, átlagos méretű 
magyar háztartás éves elektromos energia-
fogyasztása – mondta. 

Azt is megjegyezte, hogy az Otthon 
melege programnak köszönhetően éven-
te átlagosan 10 milliárd forint rezsiösszeg 
marad a programban részt vevő magyar 
családoknál. 

Ez háztartásonként évente 10 ezer forint-
tól akár 180 ezer forintig terjedő megtaka-
rítást jelent. Emellett jelentős  környezetkí-
mélő hatása is van, hiszen minden évben 
100 ezer tonnával csökken a szén-dioxid-
kibocsátás – ismertette az államtitkár. 

Ecser Nagyközség Önkormányzata – sike-
res pályázata alapján – a belügyminiszter 
döntése értelmében 1 millió 226 ezer 820 
forint forrásban részesült a települési ön-
kormányzatok szociális célú tüzelőanyag 
vásárlásához kapcsolódó támogatásból. 
Ebből az összegből 69 erdei köbméter 
keménylombos tűzifát kap önkormány-
zatunk.

Ecser Nagyközség Önkormányzatának 
10/2018. (VIII.30.) számú, a helyi önkor-
mányzat szociális tüzelőanyag-támogatás 
igénylésének szabályairól szóló rendelete 
szerint a szociális tűzifa kérelmeket de-

cember 10-ig és január 10-ig lehet leadni 
a Polgármesteri Hivatalban.

A rendeletet honlapunk Dokumentum-
tárában is megtalálják, ahol tájékozódhat-
nak a pályázati feltételekről.

w w w. e c s e r. h u / a k t u a l i s / a n y a g .
php?id=6793

A témában Irsikné Sipos Ildikó Igazga-
tási Csoportvezető tud felvilágosítást adni 
az alábbi elérhetőségeken:

Telefon: 06-29/335-161
E-mail: polgarmesterihivatal@ecser.hu
Polgármesteri Hivatal, Bajcsy-Zsilinsz-

ky u. 3. Művelődési Ház emelet.

A szociális tűzifa-kérelmek 
beadási határideje december 10.

Családi nap 
a Cserfa Kuckó 
Óvodában
Akik mostanában óvodánk mellett sé-
táltak, meglepve tapasztalhatták, hogy a 
bejáratot szegélyező sziklakert, a magas-
ágyások, cserjék, tuják eltűntek jól meg-
szokott helyükről. 
A látvány – pillanatnyilag – nem mondha-
tó szépnek. Családi napunknak most nem 
is az udvar szépítése volt a legfőbb célja, 
hanem az, hogy a jövő évben kezdődő 
óvodabővítést megelőzően, az udvar egy 
félreeső részére telepítsük át féltett nö-
vényeinket. A munka nehezebb részét az 
apukák és az EKO. Kft  dolgozói végezték, 
az anyukák és az óvoda dolgozói pedig 
a lehullott leveleket gereblyézték. A kis 
csapatot a szemerkélő eső sem rettentet-
te el, és munkánk végeztével elégedetten 
fogyaszthattuk a bográcsban főtt pince-
pörköltet.
   Köszönjük a szülők és az EKO Kft . se-
gítségét! 
                                  Cserfa Kuckó Óvoda
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Október 4-e az állatok világnapja. A Laky Ilonka Általános Iskolába meghívták 
Jandó Tamás állatorvost, aki beszélt a felelős állattartásról. A művelődési házban 
pók- és hüllőkiállításon vettek részt a gyerekek. Fantasztikus dolgokat hallhattak az 
állatok életéről, és nagyon izgalmas volt a hüllők simogatása is.

A felelős állattartás 
élménye az iskolában

2018. október 13-án pályaorientációs 
napot tartottak a Laky Ilonka Általános 
Iskolában. A gyerekek szakmákkal és kö-
zépiskolákkal ismerkedhettek meg. Kö-
szönjük Ábrahám Péternek, Dósa Balázs-
nak, Durai Attilának, Adorján Istvánnak, 
Hada Zoltánnak, Jármai Zoltánnak, Hor-
váth Zoltánnak, Marcinkó Beátának, dr. 
Laky Marcellának, Németh Anikónak, dr. 
Gergely Annamáriának és Bauer János-
nak, hogy bepillantást engedtek szakmá-
jukba. (informatika, fodrász, légi irányító, 
tűzoltó, asztalos, kozmetikus, orvos, tol-
mács, állatorvos, autószerelő). Köszönjük 
volt diákjainknak, Galambos Bettinának, 
Lesti Bencének, Petky Beatrixnak, Szilá-
gyi Nórának, Aszódi Lucának és Kun Eve-
linnek, hogy középiskoláikat mutatták be 
a lakysoknak.

Laky Ilonka Általános Iskola

Pályaorientációs 
napot tartottak a 
diákoknak

A Laky Ilonka Általános Iskola október 26-án tartotta Szüreti Bálját, melynek szervezé-
sét a mindenkori nyolcadik osztály vállalja. Kora délután a Száz Kéz Egyesület segítsé-
gével tréfás vetélkedőkkel, társasjátékokkal várták az alsó tagozatosokat. Nyitótánccal is 
a nyolcadikosok készültek, akik hetekig gyakorolták produkciójukat. A táncba azután 
minden iskolás bekapcsolódhatott a tornatermi diszkóban. Nagy érdeklődés kísérte a 
tombolahúzást is. 
Az iskola köszönetet mond a szülőknek és a támogatóknak a bál megrendezéséhez nyúj-
tott segítségért.

Szüreti bált rendeztek a Lakyban
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Ünneplőbe öltözött népes gyülekezet várta 
október 23-án a Rábai Miklós Művelődési 
Ház előcsarnokában, hogy megkezdődjék 
az 1956-os Forradalom és Szabadságharc 
tiszteletére rendezett köszöntő műsor. 
Minden évben eljövünk erre a helyre, 
hogy megemlékezzünk a magyar törté-
nelemnek erről a csodálatos 13 napjáról, 
amelyről sajnos mind a mai napig nem 
sok adattal rendelkezünk. Öröm, hogy a 
fi atalok, akik a műsorban szerepelnek – s 
akik talán hasonló korúak is, mint azok 
a hős pesti srácok, akik főszereplői vol-
tak az 56-os eseményeknek – partnerek 
abban, hogy az egykori forradalmi törté-
nések felelevenítésre kerülhessenek. Első 
műsorszámként a Himnusz hangjai csen-
dültek fel, amit együtt énekelt az ünneplő 
közönség a Laky Ilonka Általános Iskola 
kórusával. 

Ezt követően pedig Gál Zsolt polgármes-
ter mondta el ünnepi beszédét, amit egy 
csodálatos idézettel kezdett Márai Sándor: 
Mennyből az 
angyal című 
verséből: ” 
Miért, hogy 
meghasadt az 
égbolt, Mert 
egy nép azt 
mondta: „Elég 
volt.” Emlé-
keztetett, hogy 
igen, akkor 62 
évvel ezelőtt, 
október 23-án valóban meghasadt az ég-
bolt. Budapesten és szerte e hazában, mert 
mindenkinek elege lett. Elege lett a kom-
munizmus diktatúrájából, az idegen és 
elnyomó hatalomból, az emberi szabad-
ságjogok eltiprásából. A szovjet hatalom 
igájában, a szovjet hadsereg árnyékában 
kimondani az egyetemisták követeléseit, 
ledönteni a Sztálin-szobrot, leszedni az 
épületek homlokzatáról a vörös csillagot, 
kivágni a gyűlölt, szovjet mintára készült 
címert a piros-fehér-zöld zászlónkból, 
óriási bátorság volt. Ezek az emberek pél-
dát és mintát adtak elszántságból, hitből, 
reményből, hazaszeretetből, önfeláldozás-
ból. Nagy részük fi atal volt. Ők lettek az 
56-os események mozgatórugói, pontosan 
úgy, mint 48-ban. Sokan közülük csak né-
hány évvel voltak idősebbek, mint azok 
a gyerekek, akik most az ünnepi műsort 
fogják előadni. 

Majd elmondta a polgármester, hogy 

hosszú évtizedekig a történelemhamisítás 
miatt a felnövekvő generációk nem is is-
merték az eseményeket. Az állami és po-
litikai élet hatalmasságainak kényszerére 
vagy elhallgatták, vagy ellenforradalom-
nak bélyegezték. Majd hangsúlyozta, hogy 
mi már tudjuk az igazságot. Nem éltük 
meg, nem voltunk 
a tevőleges részt-
vevői, de megta-
nulhatjuk belőle, 
hogy mennyire 
igaz Széchenyi Ist-
ván mondata az 
56-os forradalom-
ra is, miszerint: 
„Egynek minden 
nehéz, soknak 
semmi sem lehe-
tetlen.” Majd pe-
dig arra kérte az 
ünneplőket, gon-
doljanak csak bele, 
hogy világunk 
legapróbb, mikroszkóppal is alig látható 
teremtményeinek milliói micsoda óriási 
eredményeket, változásokat tudnak elér-
ni a természetben. Egyedül nincs esélyük, 
sikerük az összefogásban rejlik. Így fogott 
össze a múlt század derekán az egyete-
mi ifj úság a gyárak dolgozóival, a vidék 
parasztságával, a lelkileg és fi zikailag ki-
zsákmányolt, elnyomott és meggyötört 
emberek százezreivel. Rövid ideig tartott 
azonban az eufórikus boldogság, a túlerő-
vel szemben talán soha nem is volt esé-
lyük. De tetteik, önfeláldozásuk felhívta a 
világ fi gyelmét erre a kis országra, illetve 

elindított olyan apró változásokat, folya-
matokat, amelyek 1989-ben a rendszer-
váltásba torkollottak. A közös akarat, az 
összefogás teremtőerővé vált. S a tanulság 
egyértelmű: a szabadság késlekedhetett 
1956 után még 33 évet, de eljövetelét már 
nem lehetett megakadályozni. 

A polgármester szavait követően a Laky 
Ilonka Általános Iskola 7. osztályos tanu-
lói adták elő igen kifejező, látványos, kor-
társ zenei betétekkel tarkított műsorukat. 
Az előadás végén pedig a diákok virággal 
köszönték meg a produkciót összeállító s 
a koreográfi át betanító tanáraik, Egegi-
Hornyák Rebeka és Földváryné Blazsek 
Beáta munkáját. 

A programot a Szózat jól ismert dalla-
mai zárták, amit Kunné Kántor Katalin 
tanított be a Laky Ilonka Általános Iskola 
tanulóinak. S a közönség ezúttal is együtt 
énekelt a gyerekekkel.  

Ünnepi megemlékezés 1956 tiszteletére
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Októberek tragikus történelme a költészetben
Az ősz amellett, hogy számos örömteli 
betakarítást és szüretet jelent, amikor az 
emberek begyűjtik a szorgos évi munka 
gyümölcsét s felkészülnek a csendes téli 
napokra, az elmúlást is magával hozza, 
amikor egy rövid időre maga a természet is 
meghal egy kicsit. 

Ennek évadján emlékezünk meg eltá-
vozott szeretteinkről is, akik ugyan már 
nem lehetnek közöttünk, de éltük és sze-
mélyük emléke szívünkben mégis tovább 
él. S mily különös 
játéka a sorsnak, 
hogy nemzetünk 
t ö r t é n e l m é n e k 
több nagy esemé-
nye mégis ehhez 
a csöndes, nem 
tettekre, sokkal 
inkább a vissza-
vonulásra ihlető 
évszakhoz kötő-
dik. Gondoljunk 
csak az Aradon 
kivégzett hős hon-
védtábornokokra 
vagy az ’56-os ese-
ményekre, melyek 
mindegyike fel-
bolygatta a csöndes 
őszi napok nyugal-
mát. Ez az évszak s 
a hozzá kapcsolódó 
ünnepek, történel-
mi események ad-
ták a témáját az ok-
tóberi Irodalmi kör foglalkozásának. Még 
a beszélgetés érdemi részének megkezdése 
előtt a programsorozatot rendszeresen láto-
gató Gabay Erzsike egy nemzeti színű sza-
laggal átkötött krizantémszálat tett egy apró 
asztalkára, majd pedig meggyújtott mellette 
egy kis mécsest. Ez a kicsinyke kompozíció 
tükrözte a témákhoz kapcsolódó kegyelet és 
emlékezés érzését, mely áthatotta a jegyében 
töltött perceket. 

Az aradi vértanúkra emlékezve a foglal-
kozást vezető Vágvölgyiné Julika néni szá-
mos, eddig még kevésbé közismert részletet 
is felhozott az 1848-as események megtorlá-
sának idejéből. Emlékeztetett továbbá arra 
is, hogy október volt az osztrák rémuralom 
legkegyetlenebb időszaka. Ezt támasztja 
alá, hogy Haynau, a legkeményebb császári 
katonai vezető akkori szavait elolvasva ma 
is végig fut az ember hátán a hideg, aki 1849 
augusztusában ezt írta: „… gyökerestül ir-

tom ki a gazt, és egész Európának példát 
fogok mutatni, hogyan kell bánni a láza-
dókkal, és hogyan kell rendet, nyugalmat 
és békességet egy évszázadra biztosítani. A 
magyarok háromszáz év óta mindig láza-
dók, csaknem valamennyi Habsburg király 
idején törtek ki forradalmak. Én vagyok az 
az ember, aki rendet fog teremteni. Nyu-
godt lelkiismerettel lövetek agyon százakat 
is, mert szilárd meggyőződésem, hogy ez az 
egyetlen mód intő példát szolgáltatni min-

den jövendő forradalomnak.” S valóban, 
példátlanul véres rémuralomba kezdett, 
ami szintén hozzájárult ahhoz, hogy a ’48-
as forradalom és szabadságharc áldozata-
inak számát ma már mintegy 24 ezer főre 
becsülik. A forradalom és az október 6-án 
kivégzett 13 honvédtábornok példamuta-
tása azonban nem volt hiábavaló. Lénárd 
József így fogalmazza ezt meg nekünk, az 
utókornak Az aradi vértanuk című versében: 
„Sokfele végeztek ki büszke hősöket. /Pest-
Buda, távolabb Arad, és Kolozsvár, /
Hajnaunak hitvány háromszöge: halál. / Fe-
kete gyászban szenvedett népünk. / Halkult 
a sóhaj halottak körül. / Megrogyott testek 
s könnyeink értük / hiába folytak? Minden 
csendesül? / Hitet és éltet üzennek ők mind 
/ értetek ifj ak messzi testvérek. / Lebben a 
homály, s alatta őrzik / a Hon Szellemét: ne 
csüggedjetek! / Utókor! Majdan ha érted 
mindezt, / mondd fi aidnak, s lányaidnak el, 

/ nemzetünk: a Nép és mindig fi gyel, / sza-
badságát nem, sosem adja fel!” / 

1956-ban ismét olyat műveltek sok-sok 
esetben név szerint még ma sem ismert hő-
seink, ami meghökkentette az egész világot, 
s ha néhány napra is csupán, de dadogásra 
és térdre kényszerített egy nagyhatalmat. 
Ma már tudjuk, hogy az a dicsőséges néhány 
nap csoda volt, amikor jó volt magyarnak 
lenni, jó volt élni. S jóllehet, a végső győ-
zelemben azok sem reménykedhettek iga-

zán, akik fősze-
replői voltak az 
eseményeknek, 
e l s z á n t s á g u k 
zavart keltett 
még a kommu-
nista párton be-
lül is. Kádár az 
ultra radikális 
k o m m u n i s t a 
vonalat, Nagy 
Imre pedig a 
hu m ánu s ab b, 
r e f o r m p á r t i 
irányt képvisel-
te. Illyés Gyula: 
Egy mondat a 
zsarnokságról 
című versében 
így ír a nép ál-
tal megelégelt 
k o m m u n i s t a 
hatalomról: ” 
hol zsarnokság 
van, / minden-

ki szem a láncban; / belőled bűzlik, árad, 
/ magad is zsarnokság vagy; /vakondként 
napsütésben,/ így járunk vaksötétben, / s 
feszengünk kamarában, / akár a Szahará-
ban; / mert ahol zsarnokság van, / minden 
hiában, / a dal is, az ilyen hű, / akármilyen 
mű, /mert ott áll / eleve sírodnál, / ő mond-
ja meg, ki voltál, / porod is neki szolgál.

S lehet, hogy az 56-os forradalom eltip-
rása szerte foszlatta a reményeket, ám nem 
volt hiábavaló. S talán ő jelentette az első 
léket annak a rezsimnek a hajóján, amely 
néhány évtized múlva magától is elsüly-
lyedt.

Aki pedig szeretne eltölteni néhány kelle-
mes percet az irodalom gyöngyszemei kö-
zött lapozgatva, november utolsó szerdáján 
ismét megteheti azt. Julika néni szeretettel 
várja az érdeklődőket november 28-án a 
művelődési ház könyvtárában, délután 5 
órakor.  

Október történelmi tragédiái az irodalomban. A nemzeti színű szalaggal átkötött fehér 
krizantémszál és a mécses lángja a kis asztalon a hősök emlékét idézi.  
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Két baleset is történt oktber 24-én 
Ecseren. Délután a településköz-
pontban, a Bajcsy-Zsilinszky utcai 
zebrán gázolt egy személygépkocsi. 
A Széchenyi utcából kanyarodott a 
Bajcsy-Zsilinszky utcába egy kiste-
herautó. Megállt a zebra előtt és át-
engedte a gyalogost. A Templom fe-

lől érkezett egy személyautó, amely 
a kereszteződésben megelőzte a zeb-
ra előtt álló teherautót és elütötte a 
gyalogost, akit a mentők kórházba 
szállítottak.

A másik baleset az M0 autóúton 
történt. Este felborult egy tehergép-
kocsi az autóút M1-es felé vezető 

oldalán. Senki sem sérült meg a bal-
esetben. Műszaki mentés céljából a 
monori és a fővárosi hivatásos, va-
lamint az üllői önkéntes tűzoltók 
érkeztek a baleset helyszínére. Az 
egységek áramtalanították a jármű-
vet. Az érintett útszakaszon nagy 
torlódás alakult ki.

A kijelölt átkelőhelyen ütötték el a gyalogost
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„Legyél ott, hogyha szükséges, mi is ott 
lehessünk!”

Ez volt a jelmondata az első ecseri tűz-
oltóbálnak, melyet 2018. október 27-én 
tartottak az Ecseri Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület szervezésében a Rábai Miklós 
Művelődési Házban. Ez alkalommal sze-
rencsére nem a tüzet, hanem a szomjukat 
olthatták a bálozók.

Az ecseri lakosok bebizonyították, hogy 
egy jó cél érdekében, nevezetesen a biz-
tonságukért szívesen fognak össze, most 
éppen egy bál keretében.

Az első ecseri tűzoltó bál telt házzal, na-
gyon jó hangulatban zajlott, ahol a zenét 
DJ GAGA és Abonyi Attila szolgáltatták. 
Az ecseri vállalkozók és magánszemélyek 
is kitettek magukért azzal, hogy különbö-
ző felajánlásokkal támogatták a bál sike-
rét.

Támogatók: EXSAFE Kft .; Lilla Design 
Virágszalon Ecser; Papa Joe Pizza; Be-
auty Szalon Ecser; Frédi-Béni Autócent-
rum; Inci Húsbolt; Rákosmezeje Horgász 

Egyesület; Szilvia 
Cukrászda Ecser; 
Csillag Mini Kft .; 
Gumimánia 2002 
Kft .; Tranzit Vegyes-
kereskedés; Gyurda 
Kft .; Gyömrő ÖTE; 
Doma Zoltán ci-
pész; Jurysik Mik-
lósné; Kun Attila; 
Kovácsné Vári Ildi-
kó fodrász; Kovács 
Ildikó műkörmös; 
Veréb Magdolna 
fodrász; Bartháné 
Szász Edina.

Az Ecseri Önkéntes Tűzoltó Egyesület a 
bál bevételét a szakfelszerelések bővítésé-
re, az önkéntes tűzoltók védelmét szolgáló 
felszerelések vásárlására fordítja.

Az egyesület 4 éve alakult és az elmúlt 
időszakban több alkalommal is szükség 
volt a munkájukra, hozzáértésükre. Az 
adományok ezt a munkát segítik a jövő-

ben, növelve az emberek biztonságérzetét.
Tisztelettel köszönjük a sok segítséget, 

felajánlást. Bízunk benne, hogy jó cél ér-
dekében fogtunk össze és a bállal egy ha-
gyományt teremtettünk, ezért 

JÖVŐRE, VELED, UGYANITT!
dr. Molnár Zsuzsanna

az Ecseri Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
tagja

Szomjoltók – Az első ecseri tűzoltóbál
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Osztálytalálkozó – „Embernek lenni és maradni”
Októberben osztálytalálkozót szerveztek 
az Ecseri Általános Iskolából 1983-ban 
elballagott egykori 8. osztályos diákok. 
Az évfordulót az iskola egyik tantermé-
ben kezdték egy osztályfőnöki órával, 
egy kötetlen beszélgetés keretében, majd 
az ebédlőben folytatódott a jó hangulatú 
találkozó. 

A „diákok” egykori tanáraik körében 
elevenítették fel gyerekkori, vidám em-
lékeiket. Vágvölgyi Lajosné, Julika néni 
(magyar – orosz tanár), Papp Andrásné, 
Pannika néni (ének - fi zika tanár), Szau-
ter Mária (matematika tanár) osztályfő-
nök Kiss Tamás (az iskola akkori igazga-
tója) is meghívott vendégek voltak. Eddig 
tartott a közlemény. 

És most folytassuk szabadon a törté-
netet:

„Egy csodaszép őszi délután 35 éve-
sek lettünk. Így, ahogy mondom: arany-
ló meleg napsütésben gyülekeztünk iz-
galommal telve egykori iskolánk előtt: 
vidáman, nem tudva, hogy mi vár ránk, 
jó vagy rossz, hogy is fogjuk ma érezni 
magunkat. Oldódott az izgalom, mikor 

elkezdődött a beszélgetés.
Lélekben megfi atalodva idéztük fel 35 

évvel ezelőtti emlékeinket. Hosszú volt 
az út idáig. Van mire visszatekinteni, van 
mire büszkének lenni. 

Immár két ifj ú nagymama és nagy-
papa is van közöttünk. Bizony repül az 
idő! Többünket messzire, sok ezer kilo-
méterre vetett a sors szülőfalunktól. Még 
olyan társunk is van, aki külföldön él és 
dolgozik és egyenesen Svédországból re-
pült haza, hogy részt vehessen ezen a ta-
lálkozón. 

1983-ban megszeppenve, a NAGYBE-
TŰS ÉLET ránk váró megpróbáltatásaitól 
kissé félénken hagytuk el első iskolánkat. 
Itt írni és olvasni, gondolkodni tanul-
tunk, hogy falunktól messzebb folytassuk 
tanulmányainkat és azzá váljunk, amik 
lenni szeretnénk. A jelszó ez volt: min-
den nehézségen úrrá lenni, minden meg-
próbáltatást elviselni, minden problémát 
sikeresen megoldani. Emberi létünk 
örök célja ez ma is, s feladat az előttünk 
álló évtizedekre. Optimizmus és hit, ami 
megtart bennünket, embernek lenni és 

maradni. De szép is volt akkor! 
Ma is elevenen élnek emlékezetünk-

ben az isaszegi 35 km-es biciklitúrák, a 
nyári sátortáborozások, osztálykirándu-
lások, a néptáncfellépések, tanulmányi 
versenyek, évenkénti akadályversenyek 
az üllői erdőben. De jó is volt akkor! Vi-
dáman, gondtalanul játszadozni. No és az 
a sok csetepaté, azok a szüneti vitatkozá-
sok, verekedések! De jól esett akkor (va-
lakinek)! Csak az a csöngő, mely a szünet 
végét jelezte, ne szólalt volna meg soha!”

Most már, midőn a felnőttkor éveit ta-
possuk, némi élettapasztalattal a hátunk 
mögött mondhatjuk, hogy jó visszatekin-
teni egykori gyermeki önmagunkra. 

Nemcsak reméljük, de tudjuk is, hogy 
sokak szívét megörvendeztette ez a jó 
hangulatú találkozó. 

Köszönjük azon társaink segítségét, 
akik a szervezés oroszlánrészét vállalták. 
Köszönjük az ecseri Laky Ilonka Általá-
nos Iskola igazgatójának, hogy rendezvé-
nyünknek helyet biztosított. 

     
         Az 1983-as 8. osztály

Az ünneplők: Alsó sor (balról jobbra) Román János, Németh Zoltán, Szirt Viktor, Vágvölgyi Lajosné, Szauter Mária, Bognár 
Beáta, Papp Andrásné, Szántai Marianna, Illés Ildikó.
Felső sor (balról jobbra) Pető Éva, Szlifk a Gábor, Kovács Gábor, Sosovicza Attila, Katona Ildikó, Várnai Gyula, Harmatovszky 
László, Csanádi Márta, Perlaky Judit, Kelecsényi Zoltán (Fotó: Must Zoltán)
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A Cserfa következő, 2018. 12. szá-
ma december 7-én jelenik meg. 
Nyomdába adás: december 5.  
Lapzárta: november 26.

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

Mindenszentek és Halottak napja
Bár a köztudatban a két említett nap ösz-
szemosódik, valójában kapcsolódnak 
egymáshoz, de a tartalmuk eltérő. Egy-
házunk tagjait szemléltethetjük úgy, mint 
egy 3 részre felosztott tortát. Az egyik 
szeletben azok foglalnak helyet, akik már 
a mennybe jutottak. Őket nevezzük szen-
teknek, mindnyájukat együtt ünnepeljük 
november 1-én, azaz Mindenszentek fő-
ünnepén. A másik szeletben azok helyez-
kednek el, akik a tisztítóhelyről szándé-
koznak a mennybe jutni. Értük kiemelten 
imádkozunk november 2-án, azaz Halot-
tak napján. A harmadik szeletet pedig mi 
magunk alkotjuk: akik innét, a Földről 
igyekszünk üdvözülni, azaz a mennybe 
jutni. Értelemszerűen nekünk nincs kü-
lön „napunk”.

Az üdvözültek és a kárhozottak álla-
pota végleges. Ezért nem a szentekért, 
hanem hozzájuk imádkozunk: a közben-
járásukat kérjük, hogy mint már Isten 
közvetlen jelenlétében élő embertestvé-
reink, esdjenek ki számunkra minél több 
kegyelmet az Úrtól. Ezzel szemben a tisz-
títóhelyen lévőkért kifejezetten lelkiisme-
reti kötelességünk imádkozni. Ők ugyan-
is már semmit sem tehetnek azért, hogy 
átjussanak az örök boldogságba: üdvös-
ségük teljes egészében a mi szentmise-, 
ima-, búcsú-, szenvedés-, böjt- és egyéb 
kegyelmi felajánlásainktól függ. Amint 
ezek nyomán a hátralékuktól megtisztul-
nak, az üdvösség állapotába kerülnek és a 
mennyből ők fognak közbenjárni értünk. 
A már szentekké váltaknak és a szentség-
re törekvőknek ezt a kölcsönös felelős-
ségvállalását jelenti Hitvallásunkban a 
„hiszem a szentek közösségét” mondat-
rész.

Természetesen mindez nem korlátozó-

dik a fenti két napra. Egész évben kérjük 
a mennybe jutott elődeink közbenjárását, 
de Mindenszentek napján különösen is 
együtt ünnepli az Úr dicsőségét a szentek 
és szentségre törekvők serege. Úgyszin-
tén egész évben közbenjárunk a tisztító-
tűzben levő halottjainkért, de ezt Halot-
tak napján kiemelten is megtesszük. A 
két nap tartalmában tehát nagyon is ösz-
szefügg, mégsem keverjük össze. Egyhá-
zunkban Mindenszentek napja a vasár-
nappal egyenrangú ünneplés (kötelező 
ünnep: munkaszünet és szentmise), míg 
Halottak napja mindössze emléknap.

Akkor miért mosódott össze mégis ez 
a két nap a köztudatban? Ennek legfőbb 
oka a temetőlátogatásban keresendő. Mi-
ért megyünk oda? Imádkozni az elhunyt-
jaink mennybe jutásáért. Utóbbit meg-
tenni az év minden napján szükséges, a 
helyszín mindegy, lehet a temetőben is. A 
Halottak napja a temetőlátogatásnak csu-
pán az egyik kiemelt alkalma. Hivatalos 
közösségi szertartást is ezért aznap vég-
zünk a temetőben. Nem Mindenszentek 
napján, a szentekkel együtt történő közös 
örvendezés, Istendicséret ünnepnapján. 
Azonban mivel már az ószövetségből 
örökölt hagyományunk, hogy a liturgikus 
nap előző este, napnyugtával kezdődhet, 
a Halottak napi, közös temetői szertartást 
is már előző este, azaz Mindenszentek 
sötétjében végezzük. Ez vezetett ahhoz 
a félreértéshez, hogy ha már úgyis 1-én 
megyünk a temetőbe, akkor ne várjuk 
meg a sötétedést, a másnap kezdetét. Az 
összemosódáshoz hozzájárult az is, hogy 
Mindenszentek napja hazánkban 18 éve 
államilag újból munkaszüneti nap, Ha-
lottak napja azonban munkanap.

Balázs atya
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Temetői szertartást tartottak Mindenszentek és Halottak napja tiszteletére az Ecseri Temetőben november 1-én. A 
szertartást Dr. Tanczik Balázs plébános vezette, közreműködtek az Újhartyáni Fúvósok. A szervezésben a katoli-

kus egyház mellett a Zöld Koszorú Hagyományőrző Kör vett részt.   

Cserfa_2018_november_03.indd   12 2018. 11. 05.   16:39:35


