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Képviselő-testületi ülés – október 14.
Jogszabályi előírás alapján a képviselő-testületnek évente egy alkalommal közmeghallgatást kell tartania, melyre az október 14-i soros
ülést megelőzően került sor. A közmeghallgatáson egy személy vett
részt.
Az ülésen napirend előtt került
sor az immár hagyományos ünnepi aktusra, melynek keretében a
településvezetés köszönti az idén
felsőfokú képzettséget szerző helyi
lakosokat. Ez évben Remecz Alexandrának, dr. Szűcs Zsuzsanna
Sárának, Gelencsér Noémi Nikolettnek, Marti-Pintér Lillának, Varga
Olivérnek és Aszódi Mártonnak sikerült eredményesen befejeznie felsőfokú tanulmányait. A köszöntőről
készült részletes írásunk lapunk 6.
oldalán olvasható.
A képviselő-testület elfogadta a
Zöld Koszorú Hagyományőrző Kör
2019-20., valamint az Ecseri Sporthorgász Egyesület 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolót. A
testület megalkotta 10/2020.(X.15.)
számú rendeletét az önkormányzati
lakások és nem lakás célú helyisé-

gek bérbeadásának és elidegenítésének feltételeiről szóló 21/2007.
(XII.13.) számú rendeletének módosításáról.
A testület szintén megbízta a polgármestert, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatali Osztályán
igényelje meg a volt Rákosmezeje
Mgtsz. nevén lévő utak önkormányzati tulajdonba vételét. Megalkotásra került a 11/2020.(X.15.) számú
rendelet az önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű hálózathoz
történő utólagos csatlakozás engedélyezésének feltételeiről szóló
4/2018.(III.22.) számú önkormányzati rendelet módosításáról.
Határozat született egy ecseri önkormányzati ingatlan részére keretösszeg biztosításáról, mely az állagmegóvásához és új korlát építéséhez
szükséges.
A pénzügyi bizottság javaslatával
egyetértésben szintén határozatot
hozott a testület az Ady Endre utcai
társasház részére a nyílászárók cseréjéhez és a homlokzat felújításához
szükséges, vissza nem térítendő támogatás nyújtásáról. Ugyancsak ha-

A honismereti szakkör tagjainak
megemlékezése a temetőben

A Laky Ilonka Általános Iskola Honismereti Szakkörének tagjai minden héten ismerkednek településünk történetével, emlékeivel. Jármai Ildikó tanárnő
vezetésével idén is kilátogattak a temetőbe Halottak Napja előtt. Koszorút és
mécseseket helyeztek el intézményük névadója, Laky Károlyné sírjára. Mécsest gyújtottak többek között Szekeres Friderika óvónő és Mikla Pál plébános sírján. Felkeresték a II. világháborúban hősi halált halt katonák emlékművét és azoknak az ecserieknek a végső nyugvóhelyét, akik korábban az
iskola mostani helyén lévő temetőben voltak eltemetve.

tároztak a képviselők, hogy az EKO
Kft. részére a tehergépjárművek és a
Volvo munkagép javítására, műszaki vizsgájára, zagyszivattyú-felújításra, a téli hófelkészülés költségeire, valamint kertészeti vásárlásra az
önkormányzat forrást biztosít.
Az előterjesztés szerint elfogadták a képviselők a DPMV Zrt-nek
az Ecser nagyközségre vonatkozó,
2021-35. közötti ivóvízellátási és
szennyvízelvezetési gördülőfejlesztési tervét. Döntés született az önkormányzati költségvetés szociális
keretének kiegészítéséről is.
A képviselők szintén határozatot
hoztak arról is, hogy a polgármester
– ügyvédi egyeztetést követően –
kössön előszerződést az Erste Bank
Zrt-vel az érintett terület önkormányzati tulajdonba adásáról, mely
az iparterület megközelítését biztosító körforgalom kiépítésére szolgál.
A testület a Laky Ilonka Általános Iskola felvételi körzethatárának
Ecser nagyközség közigazgatási területét jelölte ki.
Az ülésen a képviselők elfogadták
a polgármesteri beszámolót.

Pályázati
támogatásban
részesült
az Ecserért
Községfejlesztő
és Szépítő
Egyesület
A Magyar Falu Program keretében
hirdettek pályázatot civil közösségi tevékenységek
feltételeinek
támogatására.
A
pályázaton
több ecseri civil
szervezet is indult. A szerencse az Ecserért
Községfejlesztő és Szépítő Egyesületre
mosolygott rá, akik 386.940-Ft vissza
nem térítendő támogatásban részesültek. Gratulálunk!
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Még egyszer a hulladékszállításról
A hulladékszállítás rendjében történő változás sokakhoz nem jutott el, ezért megpróbálom röviden leírni a DTKH Nonprofit Kft.
által bevezetett új rendszert.
A kommunális hulladék elszállításának
rendjében nincs változás. A szelektív (pet
palack, papír, fémdoboz) hulladékot kéthetente elszállítják mennyiségi korlát nélkül,
de csak 1 db zsákot adnak. Fontos, a hungarocellt nem viszik el csomagolási hulladékként. A zöldhulladékot kéthetente szállítják
el, de egyszerre csak 2 db zsákot rakhatunk
ki, annyit is adnak cserébe. A zsákok mellett
ágnyesedéket 70 cm hosszúságban darabolva, összekötegelve, egy alkalommal 0,5
köbméter mennyiségben szintén elvisznek.
Akinek többlet zöldhulladéka keletkezik,
vásárolhat kék színű zsákot. A zsák beszerzésének rendszere nem egyszerűen lett
meghatározva. Egyelőre a Rábai Miklós
Művelődési Házban és a Polgármesteri Hivatalban munkaidőben lehet venni kék zsákokat 249 Ft+Áfa/db áron. A számlázást a
Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló
és Vagyonkezelő (NHKV) Zrt. végzi, utólag
kell fizetni a zsákokért. Fontos, hogy a beszerzést átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírása ellenében az ingatlanhasználó vagy meghatalmazottja végezheti. A közszolgáltatás
számlafizetője nevére kérhető a számla. A
zsák átvétele személyes okmányok bemutatása után lehetséges. Amennyiben valakinek nagyobb mennyiségű zöldhulladéka
keletkezett, konténert lehet rendelni, ennek
áráról a szolgáltató tud tájékoztatást adni. A
novemberi zöldhulladék szállítás időpontjai: november 12., 26.
Továbbra is rendelhető évente két alkalommal házhoz menő lomtalanítás, figyeljünk, ez a szolgáltatás a téli időszakban
szünetel. Tárgyalásokat folytatok a szolgáltatóval, hogy novemberben egy alkalommal
nagyobb mennyiségű züldhulladékot is szállítsanak el, megegyezés még nincsen, amint
kapok pontos időpontot, közzétesszük.
Az idei évben is helyeztünk ki további
szemeteseket a közterületeinkre, ennek ellenére sok az eldobált hulladék. Szeretném
kérni az ingatlantulajdonosokat, hogy takarítsák meg ingatlanjaik környezetét, tegyük
szebbé településünket. Sajnos ebben az évben tavasszal és most ősszel sem tudtunk
szemétszedési akciót szervezni, tegye ezt
most mindenki a saját környezetében. Köszönöm mindenkinek, aki tesz érte. Az önkormányzati területeket mi is rendszeresen
igyekszünk hulladékmentesíteni, most is

elvégezzük ezt a feladatot.
Folynak a beruházások. A CRYSTENS
csarnoka elkészült, az irodai munkát már itt
tudják elvégezni, a csarnok berendezése is
nemsokra megérkezik, és beindulhat a tényleges gazdasági tevékenység.
Rohamtempóban épül a JYSK és a LIDL
raktárépülete.
Több beruházás az engedélyezési eljárások szakaszában vagy előtte van. Folyamatosak az egyeztetések, a hatóságokkal és a
beruházókkal is. Amint érdemi információval fogok rendelkezni, azt közzéteszem.
A település nem lakott belterületén várható
forgalmi adatokról megrendeltünk egy új tanulmányt, mert az évekkel ezelőtt készített
tanulmányhoz képest jelentős változások
történtek az elképzelésekben. Remélem, rö-

helyezetteket ellenőrzik. Sajnos ez
a lista sem mindig
pontos. Amit tudunk, a környező
településekhez
képest kevesebb
az ellenőrizendő
címek száma, de
vannak igazoltan
fertőzött betegek, és karanténba is van néhány család.
A cikk írásakor az intézményeinket nem
zárták be, az információk szerint nincs is ilyen
szándék. Az őszi szünetben az iskolát és az
óvodákat is teljes egészében fertőtlenítettük az
előírásoknak megfelelően. Minden óvintézkedést betartunk, amit előírtak számunkra.

videsen ez is elkészül és beszámolhatok a
tartalmáról.
A tavaszi időszakban naponta jelentkeztem a Facebookon, az aktuális kérdésekről
és a vírushelyzet Ecsert érintő kérdéseiről, a
betegek és karanténba helyezett személyek
számáról igyekeztem pontos információt
adni. Az adatokat a Kormányhivatal számunkra megküldött határozataiból tudtam
összeszedni. Sajnos ezeket a határozatokat
hónapok óta nem küldik meg, ezért ezekről
pontos információt nem tudok adni, ezért
nem írtam mostanában erről. A rendőrség
kap egy listát, amely alapján a karanténba

Javaslom minden lakosunknak, ugyanígy járjon el, tegyünk meg mindent az
egészségünk és a környezetünkben élők
egészségének megőrzése érdekében. Kérek mindenkit, a maszkhasználat szabályit
tartsa be, akkor is, ha nem ért vele egyet.
Az üzletekben dolgozóknak is kellemetlen, ha figyelmeztetni kell a vásárlót. Érdemes figyelni a www.ecser.hu oldalunkat, ott naprakész információkat tudunk
megosztani és novembertől hetente jelentkezni fogok a Facebookon is az aktuális
információkkal.
Gál Zsolt polgármester
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Hármas évfordulót ünnepeltek
a hagyományőrzők Ecseren
Fennállásának 75. évfordulóját ünnepelte
a közelmúltban az Ecseri Néptáncegyüttes. Ehhez a kerek évfordulóhoz kapcsolódik a Zöldkoszorú Hagyományőrző Kör
20., valamint a Petruska Táncegyüttes 5.
születésnapja.
A kerek évfordulók köszöntésére az Ecseri Szlovák Önkormányzat rendezésében
nagyszabású ünnepség keretében került sor
október 10-én a művelődési ház nagytermében. A jubileumi ünnepség megvalósulásához segítséget nyújtott a Pest Megyei
Önkormányzat, a Magyarországi Szlovákok Szövetsége, a Pest Megyei Szlovákok
Önkormányzata, az Országos Szlovák
Önkormányzat, Ecser Nagyközség Önkormányzata, a Zöldkoszorú Hagyományőrző Kör, az Ecseri Szlovák Önkormányzat, az EKO Kft., valamint a Rábai Miklós
Művelődési és Közösségi Ház.
Az eseményen részt vett Paulik Antal,
a hazánkban élő szlovák nemzetiség parlamenti szószólója, Hollerné Racskó Erzsébet, az Országos Szlovák Önkormányzat elnöke, Kiss Károly, a Pest Megyei
Szlovák Önkormányzat elnöke, dr. Király
Katalin, a Magyarországi Szlovákok Kulturális Intézetének igazgatója, Egyedné Baránek Ruzsenka, a Magyarországi
Szlovákok Szövetségének elnöke, Egyed
Ferdinánd, az Országos Szlovák Önkormányzat tagja, dr. Szabó Zsuzsanna, a
Dolina Pestvidéki Szlovákok Regionális
Egyesületének elnöke, Szabóné Tóth Katalin, az Országos Szlovák Önkormányzat
Kulturális Bizottságának elnöke, valamint
Gál Zsolt Ecser nagyközség polgármestere és Barta Zoltán jegyző.
Szintén eljöttek az ünnepsége az ecseri szlovákok cinkotai, kerepesi, csömöri,

kistarcsai, maglódi, nagytarcsai, rákoskeresztúri és Sári-i barátai, továbbá a Magyar Televízió Dolina stábja és a Ludové
Noviny című lap újságírója.
Gál Zsolt polgármester köszöntőjében
hangsúlyozta, hogy a szervezőknek fon-

Köszöntőjét Rábai Miklós szavaival zárta,
mely szerint a néptáncosok ismerik a tánc
nemzetközi nyelvét és örömüket lelik benne, mert az a játék és az együttlét öröme
verseny nélkül – ellentétben a mai világgal, ahol minden a versenyről szól.

Jelenet az Ecseri lakodalmasból

tos döntést kellett meghozniuk munkájuk
során, hiszen a pandémia keresztbehúzta
az előzetes elképzeléseket. Így sajnos a település lakosai csak korlátozott számban
látogathattak el arra. De talán éppen ezért
még inkább fontos, hogy mégis lehetőség
nyílt a néptánc művelőinek és csodálóinak együtt ünnepelni. S a tánccsoportok
érdeme, hogy az Ecseri lakodalmas 5 éve
bekerült a Pest megyei értéktárba is. Viszszaemlékezett, hogy a néptánccsoport 70.
születésnapja után most a 75-et is ő köszöntheti, valamint hogy az akkori alkalomkor jelen volt a Petruska első sikeres
fellépésén is, melyet követően határozták el a táncosok, hogy együtt maradnak.
Kiemelte, hogy az elért eredmények és
sikerek mutatják,
milyen
komoly
hagyományőrző
tevékenység folyik
Ecseren, melyben
a munka dandárját Aszódi Csaba
András viszi a hátán, amiért – a vele
együtt rendszeresen tevékenykedőkkel egyetemben – elismerés
és köszönet illeti.
Pillanatfelvétel az néptáncegyüttes produkciójából

Az ünneplő házigazdák nevében Aszódi Csaba András kiemelte, hogy az ecseri néptánc és az ecseri lakodalmas ma is
egyik legmeghatározóbb eleme a helyiek
önazonosságtudatának. Visszaemlékezett,
hogy az első, ezzel kapcsolatos feljegyzés
1760-ból származik, melyben a falu papja
a helyiek túlzott táncszokásairól tett említést. Az egy-két nemzedékkel korábban
Trencsén megyéből érkezett szlovákajkú jobbágyok újraélesztették a falut, ami
életükben közösségformáló erővé vált és
maradt nemzedékeken át.
A falu néptánchagyományának ápolására az első ecseri néptánccsoport 1945-ben
alakult meg, 12 fiatal lánnyal. A negyvenes évek végén lett figyelmes e táncokra
Rábai Miklós, aki helyi gyűjtései alapján alkotta meg a világhíressé vált Ecseri lakodalmast – az akkori irányzatnak
megfelelően magyar dalokkal. Az azóta
eltelt hét és fél évtized alatt pedig ecseriek százai ismerték meg és ápolják elődeik néptánckultúráját, amit napjainkban
az óvodás korosztálytól a nyugdíjasig hat
korcsoportban művelnek. Mindannyiuk
célja pedig az, hogy az asszimilációs hatás
ellenére megőrízzék nemzetiségi örökségüket és ápolják a falu hagyományait. A
helyi szlovák önkormányzat vezetője végül külön köszönetet mondott a 12 alapító
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tag közül még ma is élő Hranka Manyi és
Papp Mariska néninek, akik 90 év fölötti
idős koruk miatt sajnos nem tudtak részt
venni az ünnepségen.
Ezt követően levetítették azt a Király
Katalin rendezte 2002-ben készült filmet,
mely az elmúlt évtizedek hagyományőrző
szokásaiból adott ízelítőt. A film külön érdekessége, hogy 1947-ben készített felvételek is láthatók benne.
Majd a 2015-ben készült Ecseri lakodalmas című filmet vetítették, amelyben
a korábbi filmből is láthattak részleteket
a nézők, melyben a Magyar Állami Népi
Együttes Ecseri lakodalmasa került műsorra.
A vetítés után a tánccsoportok fellépésé-

az alapító szlovák önkormányzat elismerését és köszönetét Barta Zoltán jegyző és
Dinnyés Sándorné Pancsi néni felé. A díjazottak méltatásában Aszódi Csaba András ismertette, hogy Barta Zoltán negyed
százada dolgozik a település jegyzőjeként,
s az e funkciójában kifejtett precizitásával
és a törvényesség maradéktalan betartásával járult hozzá Ecser fejlődéséhez. A
településen alapított családot is, így ma
már öntudatos lokálpatrióta és mint szülő
a község oktatási intézményeibe is betekintéssel bír. Folyamatosan Ecser jó hírnevének öregbítésén és a helyi hagyományok ápolásán dolgozik s alapító tagja a
Zöldkoszorú Hagyományőrző Körnek is.
Emellett kifogástalanul ellátja az Ecseri
Szlovák Önkormányzat törvényességi felügyeletét s a polgármesteri hivatal vezetőjeként minden lehetséges segítséget megad annak zökkenőmentes működéséhez.
Dinnyés Sándorné született Novotni
Anna, vagy ahogy a helybeliek ismerik,
’Pancsi néni’ születése óta Ecseren él és
munkálkodik a hagyományok megőrzésén. Fiatal korától táncolta a falu néptáncait, s tagja volt az Ecseri Néptánccsoportnak csakúgy, mint most a nyugdíjasklub
kultúrcsoportjának. De alapító volt a
Zöldkoszorú Hagyományőrző Körben is,
melynek a szlovák önkormányzattal közösen készíttetett temetői harangját annak
első felcsendülése óta önzetlen lelkesedéssel működteti. Sajnos azonban egészségi
állapota miatt ma már egyre nehezebben
mozog, de részéről a harangszó elmaradhatatlan, bármennyire hosszú időbe telik
is eljutnia a harangtoronyig. Emellett nagy
precizitással látja el a haranggal kapcsolatos adminisztrációt és annak javíttatását és
gondot fordít az ecseri temető jeles sírjainak – tanítóik, óvónőik, papjaik, katonáik
–, valamint az öregtemetői sírkert fejfáinak ápolására is.
Barta Zoltán nagy megtiszteltetésnek
tartotta, hogy ezt a díjat megkapta. Az pedig külön öröm számára, hogy az első két
díjazott között volt, így az elismerés még
nagyobb értékkel bírt. Pancsi néninek is
nagyon jólesett a kitüntetés, és meghatottan ismerte el, hogy a méltatásában felsorolt feladatokat mindig szívesen végezte,
mert ezt diktálták érzései, s nem a kitüntetésért tette. Most pedig a harangozás sem
okoz neki gondot, s a nap bármelyik órájában megkondítja, bárki kérje is azt.
Ezt követően ismét a tánccsoportok
műsorát élvezhette a közönség. Elsőként
a Zöldkoszorú Hagyományőrző Kör táncosai léptek a színpadra és békési szlovák
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Barta Zoltán kitüntetése
nekk színes
Először
í
fforgataga kkövetkezett.
ö k
a nyugdíjasklub Kultúrcsoportja lépett
a színpadra pest vidéki szlovák táncokat
bemutatva, majd pedig a Keresztúri Aszszonykórus adott elő keresztúri dalokat
és táncokat. Az Ecseri Néptáncegyüttes
táncosaiból alakult és 5 éves fennállását
ünneplő Petruska csoport nógrádi szlovák
táncokat mutatott be Szilágyiné Suba Éva
koreográfiájában.
A bemutató után rendhagyó módon
folytatódott a program, melynek során
átadásra került az Ecseri Szlovák Önkormányzat által 2017-ben alapított „Cserfalevél” hagyományőrző díj. Ez az elismerő
kitüntetés olyan prominens személyeknek
adományozható, akik kimagasló tevékenységet fejtettek ki a helyi hagyományok ápolása terén. Az alapító határozat
alapján pedig évente egyszer adható át,
valamely jeles alkalomhoz kötve, nagy

Pancsi néni kitüntetése
nyilvánosság előtt. A jubileumi ünnepség
keretében került erre először sor, kifejezve

2020. november 6. l

5

táncokat adtak elő Pintér Tibor koreográfiájában. Majd a hagyományőrző körrel
jó baráti kapcsolatot ápoló nagytarcsaiak
mutattak be Pest vidéki szlovák táncokat. Nagy sikert aratott a Keresztúr Táncegyüttes által előadott perhovai csárdás,
míg a programot az Ecseri Néptáncegyüttes zárta, mely eredeti szlovák nyelven
és koreográfiában mutatta be az Ecseri
lakodalmast, melynek ilyen formában
való előadására csak kivételes ünnepi alkalmakkor kerül sor. A program egésze
során a zenét Jobbágy Bálint és zenekara
szolgáltatta.
A rendezvény záró részében a meghívott vendégek méltatták a programot. Paulik Antal, a hazánkban élő szlovák nemzetiség parlamenti
szószólója
elmondta, hogy a
főváros közelsége egyszerre
jelent áldást éss
Paulik Antal
átkot is a hagyo-mányőrzés számára. Az itt lakóknak Budapest elsősorban gazdasági szempontból
lehet áldás, míg a nemzetiség megmaradása, a hagyományőrzés szempontjából ez a
szomszédság inkább átok. Az utóbbi 100
évben ugyanis megnőtt a település lakossága, amivel párhuzamosan kisebbségbe,
illetve háttérbe szorult az eredeti szlovák
lakosság. Ráadásul időközben megszűnt a
szlovák nyelvi oktatás is, ezért az Ecseren
végzett hagyományőrző munka nagyon
nagy elismerést érdemel, hiszen mindezen
tendenciák ellenére az itt lakók megtartották a nyelvet és ma is eredeti nyelven
éneklik a szlovák dalokat.
Hollerné Racskó Erzsébet, az Országos
Szlovák Önkormányzat elnöke elmondta,
hogy mindig meglepi az az összefogás,
ami egy-egy ilyen rendezvény mögött érződik Ecseren. Talán a közösség ereje az,
ami ilyenkor
előtérbe kerül,
s talán magának a településnek is ebben
rejlik az ereje. Hollerné Racskó
S ez a példa- Erzsébet
értékű összefogás az, ami mindig először eszébe jut,
ha Ecserre jön, s ez rejlik a hagyományőrző csoportok működtetése mögött is. De
mindezeken túl még sok háttérmunkára
is szükség van, ami ugyan láthatatlan, de
amihez elengedhetetlenül hozzátartoznak
az ecseri családok is. S ezért a legnagyobb
elismerés illeti őket is.
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Friss diplomásokat köszöntött a faluvezetés

Az első diplomások a falu vezetőivel
Amint az már szokásos, Ecser Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete októberi soros ülésén napirend
előtt köszöntötte a településen élő, idén
végzett frissdiplomásokat, melynek alkalmával Gál Zsolt polgármester mondott méltató szavakat.
Elmondta, hogy már kicsi gyermekkorunktól kezdetét veszi életünkben a folyamatos tanulás, mely sokak számára –
köztük a jelenleg ünnepeltekkel is – nem

ér véget az érettségivel, hanem nappali
vagy esti képzésben valamely felsőoktatási intézményben folytatódik. S ebben
a folyamatban a diploma megszerzése
mellett fontos az is, hogy az azért fáradozó fiatalok megértették a lényeget: átalakul a munkaerőpiac, új igények jelennek
meg, s így folyamatosan új ismeretek elsajátítása válik szükségessé. S a frissen
diplomát szerzettek hozzáállása igazolja,
hogy ezekhez a változásokhoz ők már
fognak tudni alkalmazkodni és
szükség esetén
majd másoknak
is irányt tudnak
mutatni.
A polgármester
kiemelte, hogy
a mindannyiunk
életében fontos
szerepet betöltő
iskolaévek
az újonnan végzettek számára
kiegészültek az
egyetemi
évek
alatt megszerzett
élményekkel, ta36 éve szolgálja az ecseri betegeket Dr. Verasztó Mi- pasztalatokkal,
hály fogszakorvos. Ebből az alkalomból is köszöntötte emberi kapcsoőt a Községházán Gál Zsolt polgármester és Barta Zol- latokkal és nem
utolsó
sorban
tán jegyző. A polgármester átadta Verasztó doktornak a azzal a tudással,
képviselő-testület által adományozott „Ecserért” kitün- amit fáradságos
tetést, melyet a kitüntetett augusztus 20-án nem tudott munkával megtanultak. S ezálátvenni.

Verasztó Mihály átvette az
’Ecserért’ kitüntetést

tal többek lettek még akkor is, ha ennek
súlyát ma még nem igazán érzik. Majd
arra kérte őket, hogy kamatoztassák ezt
a tudást és találják meg számításaikat.
Végezetül pedig saját és a képviselő-testület nevében is gratulált az első diploma
megszerzéséhez, felhívva figyelmüket,
hogy legyenek büszkék teljesítményükre
és a példamutatásukra. A településvezető beszédét Arisztotelész gondolataival
zárta, mely szerint „A tanítás (tanulás)
gyökere keserű, de a gyümölcse édes.”
Mondandóját egy jókívánsággal fejezte
be, hogy mindannyiuknak legyen hoszszú, boldog élete. A 2019/20. tanévben
a következő ecseri fiatalok szereztek felsőfokú intézményben oklevelet, akik a
köszöntés során virágcsokrot és szerény,
jelképes ajándékot kaptak:
Remecz Alexandra, Budapesti Gazdasági Egyetem, közgazdasági asszisztens,
dr. Szűcs Zsuzsanna Sára, SOTE
Gyógyszerésztudományi Kar, gyógyszerész,
Gelencsér Noémi Nikolett, Budapesti
Gazdasági Egyetem Külkereskedelmi
Kar, közgazdász,
Varga Olivér, Nemzeti Közszolgálati
Egyetem Nemzetközi Biztonság- és Védelempolitikai Kar, nemzetközi biztonság- és védelempolitikai szakreferens,
Aszódi Márton, Testnevelési Egyetem,
rekreációszervező,
Marti-Pintér Lilla két diplomát is szerzett: Eszterházy Károly Egyetem, geológus és Károli Gáspár Református Egyetem, óvodapedagógus
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Sikeresen védekeznek a járvány ellen a Lakyban
Két hónap telt már el az idei tanévből, és
most kitört az őszi szünet, mindenki egy
kicsit kipihenheti magát.
De ez nem azt jelenti, hogy az iskola
épületében megállt az élet. Ebben az öt
munkanapban folytatódik a termek, a folyosók, a kiszolgáló helyiségek nagytakarítása, sokadszori teljes fertőtlenítése.
Intézményünkben az eltelt 2 hónap
alatt egyetlen osztályt sem kellett karantén alá helyezni, sehol sem kellett
digitális munkarendet vagy rendkívüli szünetet elrendelni. Néhány esetben
alkalmaztunk olyan óvintézkedéseket
(teljesen külön helyeztünk el osztályokat
szünetben), amelyek a gyerekek biztonságát szolgálták. Az, hogy nem történt
rendkívüli esemény annak is köszönhető,
hogy a diákok, a pedagógusok, a szülők
fegyelmezetten betartották a járványügyi helyzetnek megfelelő szabályokat.
De köszönhető annak is, hogy az Operatív Törzs kétszeri fertőtlenítőszer-ellátmánya mellett az Eko Kft. biztosítja

A tökéletesen felszerelt vizesblokk

Szenzoros kézfertőtlenítő

számunkra a megfelelő mennyiségű felületfertőtlenítőt, kézfertőtlenítőt. Mindhárom bejárat mellett felszereltek egyegy szenzoros kézfertőtlenítőt, amelyek
megkönnyítik és meggyorsítják a reggeli
bejutást az épületbe, minden vizesblokknál rendelkezésre áll jóvoltukból kéztörlő-adagoló, melyek feltöltéséről is gondoskodnak. (Pedig nem kevés fogy most
papír kéztörlőből.) A takarítószemélyzet
minden nap (délelőtt és délután) a takarítás mellett fertőtlenítést is végez, különösen
nagy
gondot fordítanak
a padok, a székek, a
tábla, a párkányok,

a kapcsolók és a kilincsek fertőtlenítésére. Ez nem kis munka.
Az őszi szünetben egy új eljárást is
alkalmaznak az Eko-sok az épületben.
Vásároltak egy elektromos fertőtlenítő
permetező berendezést, amely hidegködöt képezve működik. A fertőtlenítőszert
elporlasztja, a szer apró cseppjei a zárt
térben órákig lebegnek, kitöltik a teret,
majd minden felületet bevonnak, így
nagy hatékonysággal elpusztítják a légtérben és a tárgyakon, felületeken lévő
vírusokat, baktériumokat, gombákat.
Remélem, hogy a félév hátralévő
részében is sikeresen tudunk védekezni.
Mindenkinek jó egészséget kívánunk!
Kiss Katalin ig.
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Ifjúsági főzőverseny a Horgász tónál
Nem volt kegyes az időjárás azon a szeptember végi szombaton, amikor az készültek erre az eseményre. A szakács, cukrász és felszolgáló szakon tanuló
ecseri Horgász tó partján – a zord elemekkel dacolva – mégis lebonyolították fiatalok három csapatot alkotva álltak ki a versenyen. Ezek mindegyikét 3-3
a VIII. Ifjúsági és VI. Szüreti Étkek Főzőversenyét. A zsűri tagjai valameny- fő 10. és 11. évfolyamos alkotta, akiknek munkáját 9. évfolyamosok segínyien a szakma legjobbjai közül kerültek ki. Így idén az elnöki posztot nem tették, akik eközben a gyakorlatban is kipróbálhatták eddig megszerzett elkisebb szaktekintély, mint Kelemen Endre Venesz díjas mesterszakács, a méleti tudásukat. A menüt mindegyik csapat maga állította össze, miután
Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség Budapest és Pest megyei elnöke, összeültek s egyeztették elképzeléseiket egymással.
a Szabadtűzi Lovagrend zsűri jogú lovagja töltötte be, aki baráti kapcsolatot
A Mikes Ákos szakácstanuló kapitánysága alatt induló 1. számú csapat
ápol Lovassi Józseﬀel, a Szabadtűzi Lovagrend oszlopos tagjával és mindig tagjai Károly Sarolta szakács, valamint Makra Gabriella és Rokolya Kriszszívesen segíti az ifjúságot. A fentieken túlmenően szakmai hozzáértését 32 tina cukrásztanulók voltak. Munkájukat Kalmár Marianna és Nyers Emese
év diplomáciai szakácsként folytatott pályafutás is fémjelzi.
segítette. Menüjükben tojásos leves, grillezett zöldség, desszertként pedig
A versenyt illetően elmondta, hogy az a címben szereplő megnevezés fahéjas-almás gombóc szerepelt.
ellenére a felnőtteknek is szólt, természetesen külön-külön kategóriában
A 2. számú csapat nem jelölt ki külön kapitányt, hanem egységes csaindulva. A kiírás egyetlen korhoz kötődő kritériuma pedig mindössze any- patként dolgoztak együtt, szintén a 3 fő felsőbb éves és 2 fő kisegítő alsós
nyi volt, hogy az indulóknak 18 év fölöttinek kellett lenniük. Nevezési díjat összetételben. A Szecsei Szabolcs, Kiri Viktória, Szekeres Ádám, továbbá
az ifjúsági csapatoknak nem kellett fizetni, viszont a felnőtt kategóriában Károly Olivér és Kalmár Julianna alkotta csapat leveskülönlegessége két
versenyzők nem mentesültek tőle. A zsűriben kifejtett munkájában segítsé- részből, mégpedig buggyantott tojás- és robusztusra felvágott zöldséglevesgére volt Földesi István, a Kárpát Medencében Élő
Magyarokért Közhasznú Alapítvány elnök-igazgatója, valamint Dózsa György Scnitta díjas éttermi
mester, Venesz díjas mesterszakács, szakoktató,
akik mindketten a Szabadtűzi Lovagrend zsűri
jogú lovagjai. Valamennyi induló csapat kapott
az étel elkészítéséhez szükséges alapanyagokat is,
amiben csirkecomb és szárny, tojás és zöldségek
voltak, amit aztán ki-ki a saját receptje, illetve ízvilága szerinti további kellékekkel egészíthetett ki
– ám a saját forrásból hozottak származási helyét
igazolni kellett, főleg, ha gombát is tartalmazott.
A csapatonként elkészítendő mintegy 10 adagnyi ételnél a mennyiség ugyan nem volt értékelési
szempont, mint ahogy a csapatok létszáma sem
volt szigorúan behatárolva, csupán annyi, hogy 4
főző és tetszés szerinti kisegítő személy alkothatott
egyet. A felnőtt kategóriában bográcsban és tárcsán egyaránt el lehetett készíteni bármilyen ételt
A sikeresen szereplő Fészekalja csapat
annyi korlátozással, hogy annak a szüretre jellemzőnek kellett lennie. S mivel ilyenkor a szőlő játszsza a főszerepet, így természetesen külön kategóriában versenyeztek a szőlős ből állt össze. Hozzá csirkecombsaslikot, párolt zöldséget szalonnával és páételek. Az értékelési szempontok pedig teljes egészében megegyeztek a fel- rolt-grillezett csirkeszárnyat kínáltak. Desszertjüket burgonyás-almás goﬀri,
nőtt nemzetközi versenyekével. Ennek megfelelően már a legelső pillanattól almás-körtés karamell és krokett alkották.
kezdve figyelték a csapatsátor rendjét, az alapanyagok tisztítását, kezelését,
A 3. számú csapatot Szekecs Tamás kisegítő munkája mellett Sárkány
a munkákhoz való felszereltséget, sőt még azt is pontozták, hogy kidobásra Előd, Bálint Anasztázia és Ürmös Máté alkották. Kínálatukban lecsós gakerült-e értékes anyag. Amikor pedig már az elkészített ételt zsűrizték, külön luska, rántott csirkeszárny és comb, valamint cukkini és burgonya szerepelt.
figyelembe vették az étel külalakját, megfelelő tálalási és díszítési módját és Desszertként pedig gyümölcsös gombócot kínáltak. A tanulók valamennyitermészetesen a legfontosabbat, az ízét. A szüreti sütemények kategóriájá- en nagy odaadással tanulják leendő mesterségüket az iskolában, s ebben kiban a sütést el lehetett végezni otthon. Sajnálatos módon a verseny tavalyi váló tanárok segítik őket. Pápai Péter Szilárd a szakács- és felszolgálószaknyertese idén nem tudott eljönni, viszont a díjazás idén is a korábbi években ma tanára, akinek a nagy sürgés-forgás közepette még arra is jutott ideje,
megszokottak szerint történt. Így a különböző kategóriák helyezettjei ez al- hogy Nagy Krisztián közreműködésével egy kicsit a Harry Potter világába
kalommal is vándorkupát és tárgyi ajándékokat kaptak. Mint Lovassi József is elkalauzolja a jelen lévőket. Némi túlzással ugyanis bizonyos értelemben
ismertette, a Soós Tésztagyár, valamint a Dunakeszin székelő Mary-ker Kft. iskolájuk is egy kicsit varázslóképzőnek is tekinthető, mert diákjaik varázsszáraztésztái találtak a díjazottak között gazdára. Az apró ajándékok felaján- lásszerűen művelik szakmájukat. Rögtönzött kis bemutatójukon pedig tánlói körében pedig olyan neves cégekkel találkozhattunk, mint a Gyulai Kft., colni kezdett a víz abban a rézedényben (tibeti hangtál), amit egy szintén
amely kulcstartókkal, sapkákkal, övtáskákkal járult hozzá a nyeremények- réz kavaróval huzamosabb ideig kavargattak. Mindez pedig az úgynevezett
hez. A főzés alapanyagául szolgáló hús pedig a maglódi Röfi-Töfi Húsker ’solfeggio’ frekvenciák működését illusztrálta, amelyek rendelkeznek az
üzletéből érkezett. A főzőviadal alkalmával összesen 4 ifjúsági és 3 felnőtt- anyagra és a tudatra való hatás képességével. A tanár úr is segítségül szokta
csapat mérte össze tudását. A Szegedi Szakképzési Centrum Tóth János Mó- hívni őket a tanulók megnyugtatásához, ha nagy bennük a feszültség. Márrahalmi Szakképző Iskola és Garabonciás Kollégium diákjai mind nagyon pedig ha belsőnkben nem vagyunk rendben, akkor a bennünk lévő feszült-
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séget az ételen keresztül megetetjük a vendéggel is.
Az ifjúsági kategóriában idén hazai színekben induló csapat a ’Kövér kavar’ különös nevet viselte, aminek magját 3 egykori ’lakys’
lány, mégpedig a Demian ikerpár, Rebeka és Mónika, valamint Gerzsai Nóra alkották. Mentorként társult hozzájuk az édesanya, Demian
Mónika, valamint a csapatmunkát erősítették a barátok, Nagy Bence és
Arszenievits Csongor is. Étlapjukon bográcsban főtt gulyást, saslikot
és grillcsirkét kínáltak, ám az otthon készülő süteményt meglepetésnek
szánták és nevét egészen az utolsó pillanatig nem árulták el. A szakácsművészetükhöz felhasznált bográcsot és kisgrillt pedig otthonról hozták
magukkal.
A Hábel házaspár a ’Csöppentő csapat’ színeiben Salgótarjánból érkezett és visszatérő résztvevője már az ecseri főzőversenyeknek. Most
azonban a szokásostól eltérő összetételben indultak a felnőtt kategóriában, ugyanis kiegészülve a szíriai Mathla George-dzsal most közösen
’Syr-Gary’ néven is indultak a felnőtt kategóriában, mely elnevezés a
’Syria’ és a ’Hungary’ országnevekből tevődik össze, s ezzel egyúttal
utaltak évtizedes személyes barátságukra is. Amint visszaemlékeztek,
Hábel Gábor először 2017-ben kereste telefonon George-ot, amikor
éppen csapatot épített a fertődi Barokk ételek versenyére, amit azóta
már háromszor is sikerült megnyerniük. George egyébként 1988-ban
jött Magyarországra és eredeti szakmáját tekintve építőmérnök, amit
Pécsett tanult. Ám 1995-ben, amikor végzett, még nem kapott nálunk
munkavállalási engedélyt. Főzőversenyen 2013-ban vett részt először, s
noha később környezetvédelmi szakmérnöki diplomát is szerzett, nem
ezeken a területeken helyezkedett el, hanem maradt a szakácsmesterségnél. Jelenleg is ezt műveli, hiszen a Közép-Európai Egyetem Konferenciaközpontjában dolgozik szakácsként. S hogy milyen ínyencségek
kerültek ki kezük alól, azt már a nevük is érzékelteti. A salgótarjániak
vendégváró falatkái szőlős camembert takartak, amit bojtárgulyás követett és kakaspörkölt nokedlivel. A kínálatot pedig a szürethez illő stílusossággal borkrémes kosárka zárta. A ’Syr-Gary’ ajánlata töltött szőlőlevél, szüreti kolbászleves, báránypörkölt és szőlős rétes volt, mely
étkek mind a szüret jegyében készültek.
Az ecseri színeket a házigazda Ecseri Horgászegyesület csapata, ’Fészekalja’ képviselte, akiket ha kicsit pontosabbak akarunk lenni Tölgyfa
utcai csapatnak is nevezhetnénk. Ennek egyszerű oka pedig az, hogy valamennyi csapattag, így Vida Roland, Selényi Zsolt, Sibőczy Krisztina,
valamint a Metz Gábor – Szabó Szilvia alkotta házaspár és kislányuk,
Metz Kerka a Tölgyfa utcában lakik. Ételeik pedig nemcsak különlegesek, hanem igazán ínycsiklandóak is voltak: lecsóvariációk, mely
elnevezés tojással, habbal töltött főttojást, valamint sült csirkeszárnyat
takart lecsóhabbal, ami mellé fűszeres burgonyaropogóst kínáltak.
Desszertjeik pedig bizonyára megmozgatják mindazok fantáziáját, akik
csak elolvassák a nevüket: tejberizstorta, rántott tejbegríz szőlőmártással és tejbegrízzel töltött gyümölcsvariációk karamellizálva. Ezek a
fantáziadús nevek és ételek ékesen bizonyítják, hogy megálmodóik és
elkészítőik valamennyien profi szakácsok, akiket – mint mondották – a
főzés szeretete hozott el a versenyre.
A Szabadtűzi Lovagrend, az IPA (International Police Association),
valamint a házigazdaként az Ecseri Horgászegyesület által megtartott
verseny a finom ételek mellett sok-sok kellemes perccel is megajándékozta a résztvevőket. Emellett az elért szép ecseri eredmények is
igazolják, hogy helyben is élnek kiváló forgatói a fakanálnak, hiszen
ifjúsági kategóriában a ’Kövér kavar’ csapat süteménye 3., bográcsos
ételek kategóriájában 3., míg a sültek kategóriájában különdíjat kapott.
A felnőttek versenyében pedig a horgászegyesület ’Fészekalja’ csapata
nyerte meg a sütemények versenyének 1. helyét, míg a gasztrototóban
2., a bográcsos ételek között pedig a 3. helyen végzett. Kiemelkedő öszszteljesítményükért pedig magukénak tudhatják a zsűri különdíját is.
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Új közlekedési lehetőség
az ecserieknek
Október 25-től új korszak kezdődik
a külső körvasúton - Megnyílik Újpalota megállóhely, új járat Piliscsaba, Óbuda és Rákos között.
Október 25-től teszt jelleggel
S76-os jelzéssel új vonat közlekedik
munkanapokon Piliscsaba és Rákos
szakaszon, hétvégi közlekedési rend
szerinti napokon Óbuda és Rákos között. Hétköznap félóránként, az esztergomi vonalat és Angyalföldet elhagyva a külső körvasúton haladnak
tovább a korszerű, alacsonypadlós és
akadálymentesített FLIRT motorvonatok, melyek megállnak Újpalota

megállóhelyen is. Az észak-budai és
a kelet-pesti agglomerációt összekötő járat fontos átszállási kapcsolatot
biztosít Újpalota megállóhelynél. Ezzel gyorsabb, kényelmesebb és versenyképesebb lesz az eljutás a pilisi
térségből Pécel és akár Sülysáp felé
is. Az S76-os járatok nagy előnye,
hogy a jelenleginél akár fél órával is
gyorsabbá teszik a közlekedést ezen
térségek között ingázók számára. A
fejlesztés célja, hogy az autózásról
a közösségi közlekedés felé terelje a
budapestieket és a környékén élőket.
Teljes cikk: www. ecser.hu

Óvakodjunk a hívatlanul érkező
munkásoktól!

Időnként előfordul, hogy olyan személyek csengetnek be a házakba, akiket a
tulajdonos nem hívott oda, és valamilyen munka elvégzését ajánlják fel, amit
korábban nem rendelt meg. Arra intjük olvasóinkat, hogy tartózkodjanak velük üzletet kötni, ha első hallásra mégoly előnyösnek tűnik is az ajánlatuk.
Az ilyen személyeknek általában négy fő csoportja van: az aszfaltozó, a
bádogos, a szennyvízcsatorna-tisztító és a fertőtlenítő. Aszfaltozók például a
közelmúltban pénteken és szombaton megjelentek ismét Ecseren. Ők azok,
akik reggel vesznek egy köbméter aszfaltot a keverőtelepen, azután elindulnak
madarat fogni, vagyis aszfaltozni. Becsengetnek a házakhoz és felajánlják a
kapubejáró aszfaltozását. Különböző történeteket is elő szoktak adni: Pl.: „Az
önkormányzat aszfaltozni fogja az utcát és mindenkinek meg kell csinálni, a
kapubejáróját”, vagy „kimaradt egy kis aszfalt, jutányos áron lerakják” stb.
Aki beleegyezik ebbe az engedély nélküli közterületi munkába, annak a
kapubejárójába leszórnak 1-2 cm vastag aszfaltot. Persze különösebb rétegrendre, alapozásra ne számítsanak, s az első fagy után ciroksöprűvel el lehet
söpörni az egészet. Figyelem! Az önkormányzat nem szokott senkit kötelezni
a kapubejáró szilárd burkolattal való ellátására.
Azt javasoljuk mindenkinek, hogy maga keressen mesterembert. Olyat
válasszon, akiben megbízik, akinek van referenciája, akit mások ajánlottak.
Ne adja az ég, szerződést köt és számlát is ad. Legyenek óvatosak! Gyanús
személyek mozgása esetén azonnal hívják fel az ingyenesen hívható 112-es
telefonszámon a rendőrséget. Teljes cikk: www. ecser.hu

Az Építésügyi Hatóságról
Mint ismeretes, az építésügyi és építésfelügyeleti hatáskört kizárólag a megyei
kormányhivatalokban felállított építésügyi osztályok gyakorolják az adott
megye egész területére kiterjedő illetékességgel.
A Pest Megyei Kormányhivatal szervezeti egységeként kialakításra került az
Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály,
amely az örökségvédelmi, építésügyi és
építésfelügyeleti hatáskört megyei szinten gyakorolja. Az Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály kilenc építésügyi
osztályt foglal magában. A feladatellátás

területi megosztással történik.
A Vecsési Járási Hivatal illetékességi
területéhez tartozó települések (Ecser,
Maglód, Üllő, Vecsés) feladatellátás tekintetében a 6. számú Építésügyi Osztályhoz tartoznak, melynek vezetője Rontó
Zoltán.
A fent említett Építésügyi Osztály új
elérhetőségei:
Cím: 2360 Gyál, Kőrösi út 54.
Telefonszám: (29) 541-051
E-mail: epites.gyal@pest.gov.hu
Pest Megyei Kormányhivatal
Vecsési Járási Hivatala
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Hamarosan talá lkozhatunk a Mikulá ssal é s Krampuszá val,
akik szá non é rkeznek é s megajá ndé kozzá k a gyerekeket
A szánhúzó rénszarvasokat ebben az évben is az Ecseri Polgárőr Egyesület autója helyettesíti.

Szeretettel vá runk mindenkit
2020. december 6-án, vasárnap,
egy kellemes, derűs, várakozással teli délutánra, ahonnan ﬁnomságokkal és élményekkel
telve térhetnek haza a gyermekek.

Kérünk mindenkit, lehetőségei szerint anyagi hozzájárulásával
segí tsen megtölteni a Mikulás puttonyát!
Támogatását leadhatja: Ecseri Gyros Büfé, Fodrászat (Kovácsné Vári Ildikó), Kisbolt
(Arany J. u.), Papa Joe Pizzéria, Rábai Miklós Művelődési Ház, Söröző (Varga Zoltán,
Arany J. - Attila u. sarok), Szilva Cukrászda és Fagyizó, Tranzit Vegyeskereskedés

)RNR]RWWDQYLJ\£]]XQND0LNXO£V«VHJ\P£VHJ«V]V«J«UH
$«YHQIHO¾OLU«V]WYHYʩNV]£P£UDDPDV]NYLVHO«VH«V
DW£YROV£JWDUW£VLV]DE£O\RNEHWDUW£VDV]DEDGW«UHQLVN¸WHOH]ʩ
$0LNXO£VFVDNH]HVHWEHQDGDM£QG«NFVRPDJRW
WYRQDOWRY£EELLQIRUP£FLµNKDPDURVDQ)DFHERRNROGDOXQNRQ

facebook.com/ecseri.polgarorseg

Felszereléseket kapott
az Ecseri Önkéntes
Tűzoltó Egyesület
Az ÖTE tagja a Vecsési Járási Mentőcsoportnak is, s rajtuk, illetve a Pest Megyei Kormányhivatalon keresztül kaptak 75.000
forint támogatást (a többi taggal egyetemben), így vásárolhattak három darab robbanásbiztos lámpát.
Idén nyertek a Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) pályázatán, így végre megérkezett a munkájukhoz szükséges könnyűfém létra.
A tűzoltók köszönik a Hesztia TűZvéDelmi ÉS
BiztonsáGtechnikai Kft-nek a támogatást és a kedvezményes
árat s a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság - Fővárosi Igazgatóságának felajánlását, akik segítettek a szállításban.
LAKATOS-HEGESZTŐ
15 év gyakorlati tapasztalattal, számlaképesen vállalok:
- kapuk, kerítések, korlátok készítése (kovácsoltvas jelleggel
is)
Keressen bizalommal!
- ház körüli lakatosmunkák
Rácz Károly ev. Ecser
- helyszíni hegesztés
06-70/258-6602
- munkagépek hegesztése
karihegeszt@gmail.com
Egyedi elképzeleseket is megvalósítok.
INGYENES FELMÉRÉS ÉS ÁRAJÁNLAT

Cserfa
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Gondolatok Ferenc pápától
Mindenszentek főünnepére
Előbb egy hirdetés. “Karácsonyra készülve adventi koncertre hívjuk a község aprajátnagyját, melyet rendhagyó módon a falu 3 pontján tartunk meg 2020. december 20-án. A
három helyszín: Andrássy utcai óvoda Arany János utcai parkolója 16:00, Búdka 17:00,
Kálvária utcai kereszt 18:00. Mindenkit szeretettel várunk, aki Jézus születésének ünnepére készülve szívesen hallgatja meg és énekli velünk énekeinket:
a Katolikus Gitáros Közösség”
***
Mindenszentek mai főünnepe arra emlékeztet bennünket, hogy mindannyian meghívást
kaptunk az életszentségre. Minden kor férfi és női szentjei, akiket ma mind együtt ünnepelünk, nem egyszerűen szimbólumok, távoli, elérhetetlen emberi lények. Épp ellenkezőleg, olyan emberek, akik két lábbal álltak a földön; megtapasztalták az élet mindennapi
nehézségeit annak sikereivel és kudarcaival és az Úrban találták meg az erőt, hogy mindig
felálljanak és folytassák útjukat. Ebből megértjük, hogy az életszentség olyan cél, amelyet
csak saját erőnkből nem érhetünk el, hanem az az Isten kegyelmének és a rá adott szabad
válaszunknak a gyümölcse. Az életszentség tehát ajándék és meghívás.
Mint Isten kegyelme, vagyis mint ajándék az életszentség olyasmi, amit nem vásárolhatunk meg vagy cserélhetünk ki, hanem csak befogadhatunk és ezáltal magának Istennek
az életében részesedünk a Szentlélek által, aki keresztségünktől fogva bennünk él. Az életszentség csírája épp a keresztség! Mind jobban tudatosítanunk kell magunkban, hogy beolttattunk Krisztusba, ahogyan a szőlővessző kapcsolódik a szőlőtőhöz, következésképpen
vele és benne élhetünk és kell élnünk Isten gyermekeiként. Így az életszentség azt jelenti,
hogy teljes közösségben élünk Istennel már most, földi zarándoklásunk idején.
De az életszentség, túl azon, hogy ajándék, meghívás is, nekünk, keresztényeknek,
Krisztus tanítványainak közös hivatása; a teljesség útja, amelyet minden kereszténynek
végig kell járnia a hitben, haladva a végső cél felé, ez pedig az Istennel való végleges
közösség az örök életben. Az életszentség így válasszá válik Isten ajándékára, mert felelősségvállalásként nyilvánul meg. Ebből a szempontból fontos, hogy komoly és mindennapi
elkötelezettséget vállaljunk a szentté válás mellett életünk feltételei, kötelességei és körülményei között, arra törekedve, hogy mindent szeretettel éljünk meg.
A szentek, akiket ma a liturgiában ünnepelünk, fivéreink és nővéreink, akik elismerték
életükben, hogy szükségük van erre az isteni fényre és bizalommal ráhagyatkoztak. Most
pedig, Isten trónja előtt (vö. Jel 7,15), örökké éneklik az ő dicsőségét. Ők alkotják a „szent
várost”, amelyre reménnyel mint végcélunkra tekintünk, míg zarándokok vagyunk ebben
a „földi városban”. Megyünk a „szent város” felé, ahol ezek a szent fivéreink és nővéreink
várnak bennünket.
Testvéreim, a szentek emlékezete arra késztet, hogy a menny felé emeljük tekintetünket:
nem azért, hogy megfeledkezzünk a földi valóságokról, hanem hogy nagyobb bátorsággal
és több reménnyel nézzünk szembe velük. Kísérjen bennünket anyai közbenjárásával Mária, szentséges anyánk, a vigasz és a biztos remény jele!
Közölte: Magyar Kurír, Fordította: Tőzsér Endre SP, Válogatta: Horváth József

Oktatás
Egyetemet végzett tanár többéves
szakmai
tapasztalattal
francia nyelvoktatást, valamint
magyarból korepetálást vállal.
Komjátszegi
Zsófia,
06-30748-8116

Honlap:
www.ecser.hu
A Cserfa következő, 2020. 12. száma december 11-én jelenik meg.
Nyomdába adás: december 4..
Lapzárta: november 30.

2020. október 22-én az 1956-os Forradalomra és Szabadságharcra emlékeztünk Ecseren. Az országos tisztifőorvos rendelkezése szerint idén nem tudtuk megtartani a Rábai Miklós Művelődési Házban az ünnepséget. A Grassalkovich téren lévő
emlékműnél Gál Zsolt polgármester és Barta Zoltán jegyző helyezett el koszorút. Megkoszorúzták az emlékművet a Laky
Ilonka Általános Iskola negyedik osztályos diákjai is.

Nem mindennapi látványban volt részük azoknak, akik részt vettek
az Aeropark Ikarus találkozóján október 3-án és 4-én. A magyar
autóbuszgyártás ikonikus típusai Ecserre is ellátogattak és felvonultak az Ecsert Vecséssel összekötő úton. Az élménybuszozáson
sokan a járművek fedélzetén vettek részt, de szép számmal álltak
rajongók az út szélén is.

A negyedikesek főhajtása

