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Képviselő-testületi ülés – május 15.

Először ülésezett a megújult Községháza tárgyalójában a képviselő-testület májusban
Az önkormányzat képviselő-testülete május 15-én
tartotta soron következő ülését, melynek meghívott vendégei Torma Ottilia védőnő, Sosovicza
Jánosné, a nyugdíjas klub elnöke és Kun Attila, az
EKO Kft. ügyvezetője voltak.
A testület elfogadta a védőnői szolgálat, az I. és
II. számú háziorvosi és a fogorvosi szolgálat, valamint a nyugdíjas klub 2018. évre szóló tájékoztatóját. Szintén elfogadásra került az EKO Kft. 2018.
évi normál egyszerűsített éves beszámoló mérlege
és eredménykimutatása.
A testület rendeletet alkotott az önkormányzat
2018. évi költségvetési zárszámadásáról és az előterjesztés szerint elfogadta az önkormányzat és a
polgármesteri hivatal 2018. évi maradványelszámolását. Szintén elfogadásra került a Cserfa Kuckó
és az Andrássy Utcai Óvoda, a Rábai Miklós Művelődési Ház és az önkormányzati konyha 2018. évi
maradványelszámolása. Megbízást kapott a polgármester arra is, hogy a K.F. Audit Gazdasági és

Kun Attila

Pénzügyi Tanácsadó Kft-vel 2019-re kössön szerződést könyvvizsgálói munka elvégzésére. Szintén
felhatalmazást kapott a településvezető, hogy Cabaj-Čápor testvértelepülés polgármesterével egyeztetve nyújtsa be a Szlovákia – Magyarország „Partnerséget Építünk” pályázatot. A testület tudomásul
vette a Budapest XXIII. kerület Vízisport utcának,
valamint a Budapest X. kerület Bihari utcának a
Fővárosi Rendezési Terv szerinti módosítását azzal
a kitétellel, hogy az eljárások további részében nem
kíván részt venni. A képviselők azzal is megbízták
a polgármestert, hogy a megyei önkormányzatok,
valamint az önkormányzatok rendkívüli támogatására (ennek keretében a rendkívüli szociális
támogatásra) vonatkozó pályázatra a szükséges
dokumentációt nyújtsa be. A kimutatás alapján
elfogadták a Gyömrő – Maglód – Ecser Szennyvíztelepüzemeltető Kft. végelszámolását is.
Felhatalmazta a testület a polgármestert arra is,
hogy a helyi önkormányzatokért felelős minisz-

Torma Ottilia

ternek az államháztartásért felelős miniszterrel
közösen meghirdetett, önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására szóló pályázatában megjelölt belterületi utak felújítására
igényelhető összeg elnyerésére a pályázatot nyújtsa be. Az előterjesztésnek megfelelően fogadta el
a testület módosított közbeszerzési szabályzatát.
Szintén elfogadásra került a Dél-Pest Megyei Viziközmű Szolgáltató Zrt. 2018. évi mérlegbeszámolója és eredménykimutatása azzal az észrevétellel,
hogy a vízveszteség csökkentésére az üzemeltető
dolgozzon ki egy eredményhez vezető megoldást.
Szintén felhatalmazást kapott a polgármester, hogy
az Ecser Nagyközségi Önkormányzat, Budapest
Airport Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérüzemeltető Zrt. és az Urbanitas Tervező és
Tanácsadó Kft. közötti háromoldalú tervezési szerződést az előterjesztés szerint kösse meg. A képviselő-testület elfogadta a 2018. évről szóló gyermekvédelmi beszámolót és határozott tehergépkocsi
vásárlásáról is az EKO Kft. számára. Jóváhagyták
a képviselők, hogy az önkormányzat az orvosi rendelő járda- és megnövekedett parkolóterületének
kialakítására a munkát kivitelező EKO Kft. részére a kiállított számla alapján támogatást biztosít.
Megbízást kapott a polgármester továbbá, hogy az
adott ajánlatnak megfelelően a társasággal kössön
szerződést a Deák Ferenc utca Újhelyi József utcába történő becsatlakozó szakaszának térkövezési
munkálataira, valamint az orvosi rendelő tetőépítésére is hozzon létre megállapodást a meghatározott keretösszegben.
Az ülés a polgármesteri beszámoló elfogadásával ért véget.
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Programok gazdag kínálata vár bennünket a nyáron
Izgalmasan telt a május is!
Minden hétvégén volt valamilyen program, önkormányzati szervezésben lezajlott
a majális, de volt gyereknap a Varázs Lovas
Sport Egyesület szervezésében és az intézményeink szervezésében is. Horgászversenyt rendezett a Rákos Mezeje Horgászegyesület, de már a következő program
előkészületein dolgoznak. Mindegyik rendezvény nagy érdeklődésre tartott számot,
köszönöm minden szervező munkáját.
Rendben lezajlott az EU-parlamenti választás. Köszönöm minden választópolgárnak, aki élt választási jogával és elment szavazni, és köszönöm a bizottsági tagoknak
a munkáját. Pedagógusnap alkalmából köszöntöttük oktatási intézményeink dolgozóit, ezúton is köszönöm odaadó munkájukat. Elkezdtük bejárni a Szép Kert Tiszta
Környezet pályázatunkon induló kerteket,
ismét csodálatos udvarokat láthattunk.
Közben a fejlesztéseink, felújításaink is
haladtak. Lezárult az Ujhelyi József utca
építése, a Deák Ferenc utcában egy útsza-

Pro-Form Kft:
pályázati siker
Az NKFI Alapból támogatott projekt keretében a Pro-Form Kft. és a Budapesti
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
közös fejlesztést valósít meg, melynek célja: Többkomponensű csomagolási hulladék új felismerésen alapuló értéknövelő
újrahasznosítása és jelentős piaci értékű
termékké alakítása. A megítélt támogatási
összeg: 780 800 070 Ft. A projekt időtartama: 2019. március 1. – 2022. február 28.

Tanító-nevelő kerestetik
a Laky iskolába
A Monori Tankerületi Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Laky Ilonka Általános Iskola
tanító/napközis nevelő munkakörének
betöltésére és egy tanítói állásra. A tanító/
napközis állás időtartama: határozott idejű 2019.08.21.-2020.06.30.–ig tartó jogviszonyt jelent. A tanítói állás megbízása
határozatlan időre szól. Foglalkoztatás
jellege: Teljes munkaidő. A munkavégzés
helye: Pest megye, 2233 Ecser, Rákóczi
utca 1-3. További részletek: www.ecser.hu

kasz térkövezése szintén utolsó fázisába érkezett, reményeim szerint ez is befejeződik
a Cserfa újság megjelenéséig.
Rövidesen elkezdődik az orvosi rendelő
tetőépítése. Az óvoda közbeszerzése rövidesen lezárul, bízom benne, hogy elkezdődhet a kivitelezés. Az útépítések, felújítások előkészületei gőzerővel folynak, a nyár
folyamán ezek is elkezdődhetnek.
A kerékpárút tervezésének is a végére
értünk, az engedélyeztetési folyamat is elkezdődött.
A nyár sem telik el munka és programok nélkül, az ecser.hu honlapon és itt a
Cserfa hasábjain is megjelennek az ezekről

szóló tájékoztatók, beszámolók.
Arra
biztatok
mindenkit, hogy
vegyen részt az
Ö n k o r m á ny z at
vagy valamelyik
intézménye által
szervezett programokon, illetve a
civil szervezeteink által szervezett rendezvényeken.
Mindenkinek jó pihenést és jó nyarat kívánok!
Gál Zsolt
polgármester

Javaslatokat vár a képviselő-testület
ecseri kitüntető címek adományozására
Ecser Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete „Ecserért” kitüntetés, valamint „Ecserért” Díszoklevél adományozásával fejezi ki elismerését azon személyeknek
vagy közösségeknek, akik a településen vagy annak érdekében kimagasló társadalmi,
gazdasági, közszolgálati, közösségi, kulturális, illetve a nagyközség érdekében egyéb tevékenységet folytattak.
Az elismerő címek magyar és külföldi személy és szervezet részére, illetve „posztumusz” egyaránt adományozhatók.
Az „Ecserért” kitüntetésből évente legfeljebb négy, az „Ecserért” Díszoklevélből évente
legfeljebb nyolc adományozható.
Az „Ecserért” kitüntetés adományozására bármely ecseri lakos javaslatot tehet. A javaslatot az adott év július 15. napjáig kell eljuttatni a Polgármesteri Hivatalba.
A javaslatokat a képviselő-testület bírálja el és határozatban dönt a kitüntetés odaítéléséről.
A Díszoklevél adományozására szintén bármely ecseri lakos javaslatot tehet. A javaslatot az adott év július 15. napjáig kell eljuttatni a Polgármesteri Hivatalba.
A javaslatokról a polgármester dönt.
Várjuk javaslataikat!
Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Emigránsok Június 2-án pontosan 19
órakor ment fel a függöny a művház nagytermének színpadán, olyan díszlet fogadta
a nézőtér közönségét, amelyre bármelyik
budapesti kamaraszínház büszke lehetett
volna. Utólag már el merem árulni, hogy
kétnapos, megfeszített munka eredménye
volt a díszlet, de mivel ez a kétórás darab
fény- és hangtechnikát is igényel, be kellett
vetnünk a művház stúdióját is. Mivel én
ültem az egyik keverőasztal mögött, “hivatalból” is végignéztem az „Emigránsok”-at
és elejétől végéig tanúja lehettem a közönség lelkesedésének. Szenzációs előadás
volt, melyet a nem túl nagy létszámú, de
székeihez szegezett közönség vastapssal

jutalmazott. Még egyszer a két főszereplő:
Hörcsik Tamás és Takács Gábor, az előadást Dr. Patkós József rendezte. Mindhármuknak köszönjük, remek produkció
volt - remélem, hasonló színvonalú előadásokat tudunk még szervezni a művház
színpadára!
(SZ. P.)
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Felavatták minden ecseri polgár Községházáját
Június 6-án immár hivatalosan is birtokba
vehette a település önkormányzata a megújult Községháza épületét. Az ez alkalomból szerény keretek között megrendezett
avatóünnepség meghívott vendégei voltak dr. Szűcs Lajos, a körzet országgyűlési
képviselője, Kissné Szabó Katalin Üllő, dr.
Mezey Attila Gyömrő, Petőné Vizi Valéria
Péteri polgármestere, valamint Tábori Ferenc Vecsés és Kérges László Maglód alpolgármestere. A vendégeket a házigazda
önkormányzat részéről Gál Zsolt polgármester, Szilágyi Károly alpolgármester és
Barta Zoltán jegyző fogadta. Jelen voltak
továbbá a helyi képviselő-testület tagjai,
Aszódi Csaba András, az Ecseri Szlovák
Önkormányzat elnöke, az intézmények és
civil szervezetek vezetői, dr. Tanczik Balázs, ecser plébánosa, valamint a polgármesteri hivatal dolgozói.
Az ünnepség a Himnusz közösen elénekelt hangjaival kezdődött, majd pedig Dr.
Szűcs Lajos országgyűlési képviselő köszöntötte az egybegyűlteket. Hangsúlyozta,
hogy elsősorban nem a felújítással töltött
elmúlt kilenc hónapról, sokkal inkább arról beszélt, amit a helyszínen lehetett ez
alkalomból tapasztalni. Pontosabban arról
az S.I. faktorról, ami óhatatlanul hatalmába keríti az új köntösbe bújt épületbe belépőket. Ez az S.I. rövidítés pedig nem takar
mást, mint jóindulatú túlzással szólva a
’sárga irigység’ faktorát. Az ecseri önkormányzat épülete ugyanis korábban soha
nem volt alkalmas arra a feladatra, amit
ellátott. A véghez vitt munkában pedig az
a legfontosabb, hogy előbb volt a feladat,
amit az itt dolgozók végeztek, s ahhoz rendelték hozzá később a környezetet is. S ez a
megújult környezet az, ami akár irigységet
is kiválthatna az ide érkezőkből.

Barta Zoltán, dr. Szűcs Lajos és Gál Zsolt ünnepélyesen átvágja a nemzeti színű szalagot
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településeknek, s köztük Ecsernek is volt pülési önkormányzat jegyzője mindenekalapja fejlődni az utóbbi időben. A kis- és előtt az épület rövid történetével ismertette
középvállalkozások fejlesztésére ugyanis meg a jelenlévőket. Elmondta, hogy a hiva167 millió, óvodaépítésre pedig 180 millió tal utcafronti, legrégebbi szárnya az 1920forint állami támogatásra pályázott sike- as években épült jegyzői lakásnak, amikor
resen. Maga Ecser pedig jól gazdálkodott, még a mostani mellett lévő régi épület volt
aminek eredményeként nem kellett az a Községháza. A jelenlegi községháza-épüadósságból kisegíteni, így plusz források- let a II. világháború után orvosi lakás és
hoz tudott jutni. Mint mondotta, remélhe- rendelő céljait szolgálta. Ezután itt műkötőleg érzik ezt az itt lakó emberek is, mint dött a Tanácsháza, amit a nyolcvanas évek
ahogy azt is, hogy jó itt élni. A megújult végén bővítettek. A sokszor elmaradt felépületben, a XXI. századi kihívásoknak újítások miatt pedig az épület már mind
megfelelő közösségi térben ügyfeleket is gépészetileg, mind pedig küllemében elfogadnak.
avult. Vizesedett, a nyílászárókat alig leheA jövőbeli lehetőségeket illetően pedig tett becsukni, rossz és pazarló volt a fűtési
Szűcs Lajos arról adott tájékoztatást, hogy rendszer és túlterhelt az elektromos hálóEcser azok közé a települések közé tartozik zat. A hivatal nem tudta méltó és normális
választókerületében, akik a beindított fa- körülmények között fogadni ügyfeleit sem,
lufejlesztési kormányzati program kedvez- hiszen nagyon kis helyen zsúfolódtak öszményezettjeinek mondhatják magukat. Ezt sze. Az évtizedek során aztán több terv is
a pozíciót rajta kívül csak Felsőpakonynak született új polgármesteri hivatal építésére
sikerült elérnie.
mind a településközpontban, mind pedig a
jelenlegi helyen. A képviselő-testület végül
is azt a logikus és költséghatékony megoldást választotta, hogy a meglévő épületet újítják fel és bővítik. A munkák 2018.
július és idén március között zajlottak le,
mely időszakban a művelődési ház emeleti részén tudtak működni, s az ez idő alatt
tanúsított megértő türelmükért köszönetet
mondott az ottani dolgozóknak. Egyidejűleg megköszönte dr. Szűcs Lajos országygyűlési képviselő, Gál Zsolt polgármester,
Az ünneplők egy csoportja balról jobbra: Dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő, Kissné valamint a képviselő-testület elszántságát,
amellyel lehetővé tették, hogy Ecser lakosSzabó Katalin Üllő polgármestere, Gál Zsolt Ecser polgármestere, Petőné Vizi Valéria
sága megfelelő körülmények között intézPéteri polgármestere, Dr. Mezey Attila Gyömrő polgármestere, Kérges László Maglód
hesse ügyeit. Külön köszönetet mondott a
alpolgármestere, Barta Zoltán Ecser jegyzője, Tábori Ferenc Vecsés alpolgármestere,
tervezési munkákat végző Szilágyi ErzséSzilágyi Károly Ecser alpolgármestere.
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betnek és Handa Péternek és a kivitelező
munkákat végző Pilpellet Kft-nek. Megköszönte továbbá Kerlang József műszaki
ellenőr szakértői segítségét, Szilágyi Károly
alpolgármester napi szintű tanácsait, valamint Horváth Tamás pénzügyi bizottsági
elnök közreműködését. Külön köszönettel
illette a hivatal dolgozóit, akik a ki- és beköltözés idején helytálltak, megküzdöttek a
közműszolgáltatókkal és a telefontársasággal is, miközben ideiglenes helyükön zökkenőmentesen intézték az ügyeket.
A beruházás folyamán a meglévő épület teljes felújítást kapott s egy új, emeletes
szárnnyal bővült. Így sikerült elérni, hogy
az önkormányzati hivatal minden munkatársa egy épületben legyen, s emellett helyet
kapott a Vecsési Járási Hivatal települési
ügysegédje is. Lett önálló tárgyalóhelyiség
is, ahol a bizottsági és képviselő-testületi
üléseket lehet tartani, s az emeleten irattár
létesült. A közterület-felügyelői irodában
pedig modern térfigyelő berendezés erősíti
a nagyközség biztonságát.
A Községháza előtti kápolna környéke pedig az Ecseri Szlovák Önkormányzat
anyagi áldozatvállalása jóvoltából szépült
meg. A munkálatok eredményeképpen ma
már remek az épület szigetelése, s nyílászárói a takarékos működést segítik. Modern a
kazán, a világítótestek izzói LED rendszerűek, a tetőn pedig napelemek termelik a villamosenergiát. De a jövőt illetően is vannak
további elképzeléseik. Így mindenekelőtt
szeretnék megújítani a hivatal mellett lévő
régi községháza épületét is. Végezetül pedig az iránti örömének adott hangot, amit a
munkálatok alatt tapasztalt lakossági szimpátia folytán érzett. S emiatt a segítő támogatás miatt is kérte, hogy ne polgármesteri
hivatal legyen feltüntetve az épület falán,
hanem Községháza, ami jobban kifejezi
azt, hogy ez az épület minden ecseri polgáré. Mondanivalóját pedig egy Assisi Szent
Ferenc idézettel zárta, párhuzamot vonva
annak tartalma s a helyi vezetés által most
befejezett munka között: „Előbb csináld azt,
amit szükséges, utána azt, ami lehetséges, és
máris azt fogod csinálni, ami lehetetlen.” E
három cselekvés ebben a felújításban talál-

kozott, hiszen szükséges volt, most lehetséges is, miközben hosszú ideig lehetetlen.
A megvalósult álomhoz pedig azt kívánta,
hogy sok-sok évtizeden át szolgálja Ecser
egyre bővülő számú lakosságát, a közjóért.
Gál Zsolt polgármester ünnepi beszédének kezdetén azt a hosszú folyamatot idézte
fel, aminek központi kérdése volt, hogy mi
legyen a már-már a település „szégyenfoltjának” is nevezhető polgármesteri hivatal
sorsa. Ám bármennyire is égető volt ez a
kérdés, mégis mindig volt valami fontosabb
feladat is, ami felemésztette a forrásaikat.
2017-ben született döntés a hivatal felújításáról és bővítéséről, s elkészültek a tervek is.
Időközben kiírták a KEHOP 5.2.9. elnevezésű pályázatot is épületenergetikai felújításra, amin az ecseri önkormányzat is részt
vett és nyert is.
Az ebben nyújtott hathatós segítségéért a
településvezető ez úton is köszönetet mondott dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselőnek. E sikeres részvételnek köszönhetően újult meg egyébként a falu valamennyi,
addig még szigeteletlen intézménye, s első
fázisként az önkormányzat épületében is
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a forrást a beruházás megvalósulásához
is. Így most büszkeségét fejezte ki, hogy a
munkálatok befejeztével eljutottak oda,
hogy valamennyi intézményük megújult.
Egyúttal reményének is hangot adott, hogy
a fejlesztéssel ha nem is mindenki, de legalább a többség megelégedésére tudtak tenni. Elmondta, hogy elsődleges céljuk az volt,
hogy méltó környezetet tudjanak biztosítani lakosaiknak az ügyeik intézéséhez s hogy
az itt dolgozó kollégáik is méltó környezetben végezhessék munkájukat. Így sikerült
egy több évtizedes elmaradást pótolniuk, s
a településközpont rendezésének részeként
utoljára – de nem utolsó sorban – ez az épület is elkészült. Ám, amint az a családi házak
esetében közismert, nem állhatnak meg itt,
hisz sosincs vége a felújításnak és mindig
akad új és újabb ötlet, javítanivaló. Ezen kell
dolgozni a mindenkori polgármesternek és
képviselő-testületnek. S a most elért eredményhez vezető úton kifejtett munkájáért
és türelméért köszönetet mondott valamennyi résztvevőnek.
Az ünnepi köszöntőket követően dr. Tanczik Balázs plébános megáldotta az épüle-

Gál Zsolt polgármester, Szilágyi Károly alpolgármester, Horváth Zsolt külsős bizottsági tag és a képviselők egy csoportja: Szilágyi Szilvia, Gózony Gábor és Horváth Tamás
komplett nyílászárócserét és szigetelést valósítottak meg.
Ám a képviselő-testület arról is döntött,
hogy nem állnak meg ennyinél és saját forrásból, az eredeti terveket kicsit átdolgozva
megvalósítják elképzelésüket. Ezért köszönetet mondott a képviselőknek az önzetlen
elszántságért, valamint azért, hogy
sok-sok
egyéb
probléma és feladat mellett a polgármesteri hivatal
épülete és annak
környezete is fontos volt számukra,
és
biztosították

tet. Mint mondotta, amikor tárgyak megáldására kerül sor, velük együtt megáldják az
azokat használó személyeket is. S nem volt
ez másként ez alkalommal sem. Így a plébános az Úr áldását kérte, hogy védje meg
az épületet és vele együtt a benne lévőket
és oda betérőket is, hiszen ez egy közösségi
tér mindannyiuk számára. Kérte, hogy ezek
mind az Úr igazságát hirdessék és ápolják, valamint hogy erősítsék meg a békét,
amelyet az Úrjézus hozott a mennyből. Ez
világosítsa meg az elméket, s ezt szolgálják
valamennyien.
Az áldást követően került sor az ünnepélyes szalagátvágásra, mely aktussal az épület
hivatalosan is használatba került. Végezetül
a jelenlévők közösen elénekelték a Szózatot.
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Gyermeknapi varázslat az V. Ecseri Lovas Napon
Nem múlhat el a Gyereknap Ecseren anélkül, hogy megünneplése ne lenne egybekötve a Varázs Lovas Sport Egyesület által
megrendezett Lovas Nappal.
Ez az immár 5 éves múltra visszatekintő
hagyomány folytatódott május utolsó vasárnapján a Szalaska-dülőben, ahova kilátogatott Gál Zsolt polgármester is feleségével.
Amint azt Takács Sándortól, az egyesület
szakmai vezetőjétől megtudtuk, ez alkalomra egy fővel gyarapodott a telephelyükön
élő négylábúak száma is, hiszen szombatra
virradóan egy új kiscsikó látta meg a napvilágot. A szakmai vezető azt is elmondta,
hogy jóllehet az öt évvel ezelőtti induláskor
véletlenül alakult a Gyereknappal való egybeesés, mára azonban már el sem tudnák
képzelni a programot enélkül. Így ma már
szervezésük egyik fő célja, hogy a gyerekeknek és szüleiknek minél nagyobb betekintést tudjanak nyújtani a lovak és a lósport, a
lótartás világába. Ezért ez évi meglepetésük
is a gyerekek és a lovak közötti ismeretség
szorosabbra fűzését szolgálta. Ezt szem előtt
tartva hirdették meg ugyanis rajzpályázatukat az interneten, aminek tárgya bármilyen, lóval kapcsolatos kép elkészítése volt.
A pályaművek beadása pedig a helyszínen,
délután 13 órai határidővel történt, aminek
eredménye is hamarosan megszületett s kihirdetésre is került. Az elért helyezésekért
és a részvételért adott ajándékok pedig mi
máshoz is kapcsolódhattak volna, mint a lovakhoz, s ezek mindegyike a Varázs Lovas
Sport Egyesület támogatóinak nagylelkű
felajánlásából származott.
A lovas bemutatóban fellépők jórészt
már visszatérő szereplői a rendezvénynek.
Néhányuknak az ország más részéről, mint
például a Jászságból kell ideszállítani a lovát, amit az ecseri egyesület maga végez el,
beleértve természetesen a visszaszállítást is.
Egy-egy műsorszám pedig átlagosan 20-20
percet vesz igénybe, s ezek során különféle
lovas szakágak mutatkoznak be, s a szereplők örömmel veszik, ha a nézők is bekapcsolódnak az előadásba s kérdeznek tőlük.
Annak is örülnek, ha a műsorszám után
megkeresik őket s érdeklődéssel beszélgetnek velük a látottakról. A szervezőknek is
ez tulajdonképpen a célja, hogy így tegyen
közös élményre szert lovas és néző egyaránt.
Egyik jól ismert szereplője már a programnak az Ócsai Gere Imre, aki négyesfogathajtóként mutatta be idén is különleges
tudományát, saját nevelésű wels lovaival.
Újdonsült fellépő volt viszont Bozsó Kit-

ti, aki egy másik lovas szakág, a díjugratás
szépségeibe és nehézségeibe engedett betekintést programjával. Újszászról érkezett
saját, kisbéri félvér kancájával, Lenkével. Az
ifjú lovas egyébként idén érettségizik, aminek letétele után mint kezdő amatőr versenyző meg szeretné szerezni a rajtengedély
vizsgát is. És ezután is csak úgy sorjáztak a
programok: Buck Viktor csikós bemutatója
és vicces indiános-vasútépítős életképe, valamint egy igazi vérbeli amerikai terepjáró

lőjét gazdáik egykor örökbe fogadták, s az
ő szerető gondoskodásuk folytán váltak
mára magasan képzett mentőkutyákká.
Bella tudását felnőttek fejlesztésében, tanításában, gyógyulásának elősegítésében
lehet kamatoztatni. Zizi nemzetközi felsőfokú romkutató és középfokú nemzetközi
területkutató, Szofi pedig nemzetközi alapfokú ’mantrailing’ (emberek felkutatására
irányuló) vizsgával rendelkezik. Jelenleg
valamennyien a Pest Megyei Kutató-Men-

Az idén érettségiző Bozsó Kitti a díjugratás szépségeit mutatta be lelkes gyermek- és felnőtt közönségnek, amelytől többször is nagy tapsot kapott.
V8-as motorjának dübörgése emelte a hangulatot. Zárásként a helyi westernes csapat
lovas karusszelje tette fel a napra a koronát.
A jól végzett munka után pedig lónak és
lovasnak egyaránt jár egy kis felfrissülés. A
gyerekek, felnőttek lóra ülhettek, és a határban még terepjárózni is lehetett .
A nap folyamán még számtalan egyéb
érdekesség is várta a gyerekeket és a felnőtteket egyaránt, hiszen a Gyömrői Önkéntes
Tűzoltó Egyesület jóvoltából déli 12 órától
megszemlélhettek egy igazi tűzoltó autót is.
Szintén déltől lehetett próbára tenni Bihary
Fanni alkotó fantáziáját és kézügyességét,
aki arcfestő tudományával és nagy tapasztalatával állt rendelkezésre, hiszen már évek
óra résztvevője különböző óvodai és egyéb
rendezvényeknek is. S természetesen nem
hiányozhatott a meleg napok kedvelt édessége, a fagylalt sem, amit az ecseri Szilva
Cukrászda jóvoltából kóstolhattak meg az
ínyenckedni vágyók.
Az idei lovas nap egyik újdonsága viszont
a kutyás mentőalakulat bemutatója volt,
melynek kapcsán tanúi lehettünk, hogy a
legnagyobb veszélyben is valóban számíthatunk legjobb barátaink, a kutyák hűséges
segítségére. A bemutató három főszerep-

tő Alakulat önkéntesei, akik segítenek
megtalálni az eltűnt vagy bajba jutott embereket. Szintén nagy érdeklődés övezte a
Rákosmenti Turul Szittya Íjászok bemutatóját, akiknek nemcsak megcsodálni, de kipróbálni is lehetett tudományát. Aki pedig
valami szép emléket, ajándékot is szeretett
volna hazavinni magával, hasított birkabőrök, övek, övcsatok, fémdíszek, veretek,
tarsolylemezek széles kínálatából választhatott.
Más rendezvényektől eltérően ez a program nem a reggeli órákban, hanem délben
kezdődött s összesen négy órán át tartott.
A szervezők ezzel azt szerették volna elérni, hogy a hétvégi pihenés idején ne
kelljen az érdeklődőknek korán kelni, valamint hogy annak végeztével még legyen
idejük kényelmesen felkészülni a másnap
kezdődő munkahétre is. A rendezvényt
támogatta a település önkormányzata, hiszen az egyesület sikeresen vett részt a civil
szervezetek támogatására kiírt pályázaton.
De természetesen szükség volt saját források felhasználására és mindemellett még
arra a rengeteg emberi munkára is, amit a
sajátjuk mellett önzetlen baráti segítőktől
kaptak.
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A falu ﬁatal költője vallásról és hazaszeretetről
A legutóbbi foglalkozás József Attila születésnapjára s ebből adódóan a Magyar
Költészet Napjára való megemlékezéssel
kezdődött. Ennek jegyében a résztvevők
közösen elszavalták a költőóriás Születésnapomra című versét, majd pedig a Nincsen apám, sem anyám jól ismert sorait
idézték fel.
S hogy április lévén stílusosan mindvégig a versek maradjanak a középpontban,
egy ifjú ecseri költő, Varga Balázs Imre volt
a meghívott kedves vendége e foglalkozásnak. A pályája elején járó fiatal tehetség
felesége, Lilik Katalin óvónő révén került
kapcsolatba a faluval.
Március 3-án barátjával, lovag- és költőtársával, Winkler Márton Györggyel saját
verseikből immár 22. alkalommal tartottak felolvasóestet, aminek dr. Tanczik
Balázs ecseri plébános jóvoltából a helyi
Szent Antal templom adott otthont. Mivel
mindketten a Szent István lovagrend tagjai, így ezek a felolvasóestek a lovagrenden
belüli állandó tevékenységüket képezik.
A bemutatott költemények eszmeisége,
az előadásmódból áradó őszinte érzelem
olyan mély hatással voltak Vágvölgyi Lajosnéra, az Irodalmi kör vezetőjére, hogy
meghívta legközelebbi foglalkozásukra.
Pályafutásának ismertetése kapcsán a fiatal
költő elmondta, hogy gimnazista éveinek
végén kezdett el verseket írni. E korszakában született műveinek fő témáját a szerelem s az ezzel kapcsolatos érzések adták.
Ebben az időszakban történt az is, hogy
beállt cserkésznek, ami tovább erősítette
a benne egyébként is meglévő, a természet
iránt érzett szeretetet és tiszteletet. Ez az
érzésvilág is visszaköszön számos költeményében. A gyakorló keresztényi életvitel
és vallásos élet vitte közelebb a történelmi
Szent István Lovagrendhez, aminek a gyökereit jelentő ispotályos házakat még maga
Szent István király alapította 1017-ben.
Az itt szolgáló szerzeteseiből alakult aztán meg a XII. század közepén – II. Géza,
vagyis a második lovagkirály idején – a

Szent István Lovagrend, aminek 1996 óta
tagja. Ennek szellemisége, a vallásos élet
által áthatott életszemlélet és hazaszeretet
adják költészetének másik fő vezérmotívumát. Versei mindig is visszatükrözték
a lovagi erényeket és értékrendet, ezért is
tekintett úgy barátjával együtt mindig is
költészetére mint lovagi költészetre. Házasságkötése után műveiben az ember
Istennel való kapcsolata határozta meg
verseinek témáit, illetve kap benne napról

és Akarat…”
Civil foglalkozását tekintve informatikusként dolgozik s mint mondotta, a költészet azért fontos számára, hogy a világ
eseményeire így is reagálni tudjon s elmondhassa véleményét. Felidézte egykori
magyartanára, dr. Zimonyi Zoltán gondolatait és szavait, miszerint a versek egyfajta ’másként beszéd’ is, hisz – kissé merész
párhuzammal élve – a sültkrumplit is megehetjük tepsiből és herendi porcelánból is.

Az Irodalmi kör vendége egy ifjú ecseri költő, Varga Balázs Imre volt
bb h
l
l d és
- napra egyre nagyobb
helyet
a család
annak fontossága.
Első lovagkirályunknak, Szent Lászlónak például így állít emléket A kiválasztottak című versében: „Gyorsan
vitte a szél egy eskünek szavát,/s meghallotta azt László, a lovagkirály:/ ’Sok
már hazánkban a szenny, – s túl sűrű az
éj,/ harcba kell szállnunk, – ez az utolsó
remény…’ ’Bátorságotoktól erőtök kevesebb,/ mellétek adom most mennyei
seregem,/előttetek majd mindig egy-egy
angyal száll,/kik előtt megnyílik mindegyik kapu, s zár.’/ Így fogadta esküjük
Szent László király,/s azóta hazánkban
két kiválasztott jár,/kik ledöntik az éjből
rakott falakat,/mert társaik: Szeretet, Hit

Kreatív ovisok és iskolások
Május 10-én lezárult az Országos Tűzmegelőzési Bizottság által
meghirdetett alkotói pályázat. A Pest Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóságra közel háromszáz pályamű érkezett különböző kategóriában, illetve korcsoportban, amiket Ádam Anita rajztanár és
rajzművész értékelt.
2019-ben Pest megye „legkreatívabb” óvodája az ecseri Andrássy Utcai Óvoda, „legkreatívabb” iskolája az Ecseri, Laky Ilonka
Általános Iskola lett.

Termékenységét
ékk
pedig
d mi sem bizonyítja
jobban, mint hogy lovagtársával s egyben
jóbarátjával, Winkler Márton Györggyel
közösen ’Szemelvények a XXI. század lovagi költészetéből’ címmel már verseskötetet is jelentettek meg, aminek kiadását a
Szent István Lovagrend támogatta. Mivel
édesanyja 2008-ban – feleségével való házasságkötése előtt – elhunyt, már minden
Ecserhez köti, hiszen nemcsak felesége
dolgozik itt, de két kisfia is ide jár óvodába,
illetve iskolába. Úgy érzi, hogy az ecseriek szeretettel be- és elfogadták és sohasem
tekintettek rá úgymond „jöttment”-ként.
Természetesen barátjával együtt szívesen
eleget tesznek a tevékenységüket illető –
itteni – meghívásoknak is.
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Érkezéskor minden hölgy egy szál szegfűt kapott
1983. óta tartó hagyomány, hogy az Ecseri
Nyugdíjas Klub minden évben megtartja
nő- és anyák napi bálját a művelődési házban. Nem volt ez másként idén sem, s az
eseményre stílusosan az anyák napjához
legközelebb eső napon, május első szombatján került sor.
A nőket illető szeretetteljes tisztelet már
rögtön az előcsarnokba lépve érezhető volt,
hiszen a klub nevében Horváth András egy
szál szegfűvel köszöntött minden érkező
hölgyvendéget. Az e napokhoz fűződő érzéseit Halas János pedig úgy fogalmazta meg,
hogy gyerekkora óta a legnagyobb tiszteletben tartja az anyák napját, hiszen az anya

Sztancsik Ferencné éneklés közben
az, akiből csak egy lehet mindenki életében.
Sajnos az ő édesanyja 18 évvel ezelőtt meghalt, de azóta is minden évben visz neki a
sírjára egy szál virágot ezen a szép ünnepen.
Egyébként nem szokása virággal kedveskedni sem hölgy családtagjainak, sem pedig más hölgyismerőseinek s a feleségét is
csak anyák napján köszönti ily módon. Ezt
a jelképes értelmű kis figyelmességet pedig
minden édesanya megérdemli, hiszen pótolhatatlan, amit értünk, valamennyiünkért
tesznek. A virágnak egyébként is minden nő
örül.
A rendezvénynek meghívott vendégei is
voltak a maglódi nyugdíjasok személyében,
akiket Kurunczi Lajos várt az előcsarnokban. S hogy a kezdeti izgatottság kicsit oldódjon s emelkedjen a hangulat, ezt a célt
jófajta házi körtepálinkával igyekezett elő-

Horváth András nőnapi és anyák napi köszöntője
segíteni. Mint mondotta, ez a kis szíverősítő ital igazi szenteltvízként is értékelhető s
azt szolgálja, hogy hosszú életűek legyünk
a földön.
A Kurunczi házaspár egyébként e napon
ünnepelte 50. házassági évfordulóját, mely
alkalomból az asztalokon elhelyezett figyelmes ajándékkal, pezsgővel és pogácsával
kedveskedett minden résztvevőnek.
Az ünnepi műsort nézők pedig nem
csalódhattak, hiszen az is a már jól bevált
hagyományok szerint került összeállításra.
S az alkalomnak megfelelően a legtöbb dal
és vers is a nőkről s az édesanyákról szólt.
Horváth András rövid bevezető köszöntője
után az ecseri klub Kultúrcsoportja egy dalcsokorral üdvözölte az ünnepelteket s minden jelenlévőt. A vendég maglódi nyugdíjas
klub tánccsoportja pedig lendületes western
táncot adott elő nagy sikerrel, a stílushoz
illő öltözetben. A továbbiakban pedig Horváth András mondott verset a nőnapról, illetve később az anyák napjáról, majd pedig
Sztancsik Ferencné szólóéneke következett
a tőle megszokott igényes színvonalon. A
Kurunczi házaspár énekkettőse mellett szólóénekkel szerepelt a klubot vezető Mariska
néni is, majd pedig vidám jelenetet adott elő
Varga Dánielné és Kurunczi Lajosné arról,
hogy hogyan diskurálnak a nagymamák
a kisunokákról. Ezt követően ismét a zene
vette át a főszerepet, aminek során vidám

Maglódi vendégek westernt táncolnak

slágereket hallhattunk Csépány Piroska és
Halas János előadásában. Az előadás fináléjában pedig mindenki együtt énekelte az Ó,
ó nagymami… kezdetű jól ismert dallamot.

Egy igazi western táncos Maglódról
A rendezvényt illetően Sosovicza Jánosné Mariska néni, a nyugdíjas klub vezetője
elmondta, hogy a bál teljes egészében saját
erőből és szervezésben került megrendezésre, amihez az önkormányzat a helyszínt
biztosította.
A nőnap és különösen az anyák napja
Mariska néni számára is kiemelt ünnepek.
Ő 72 évet élt együtt az édesanyjával, aki sajnos 3 évvel ezelőtt meghalt, ám azóta is nagyon hiányzik neki.
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Az ecseri szinkronúszóbajnok sikerei
Példátlan sikersorozatot tudhat maga mögött
az elmúlt évben a Laky Ilonka Általános Iskola
egykori tanulója, Prónai Kata szinkronúszó. Ez
idő alatt ugyanis saját, junior korosztályában,
valamint több felnőtt számban is megnyerte
valamennyi hazai bajnokságot. Így első helyet
ért el a junior duó rövid és hosszú programban
egyaránt. Ezen kívül a novemberi magyar kupán a junior duó kategóriában szintén elvitte a
pálmát, a hosszú programban pedig júniusban
második lett. A felnőtt hosszú duó számban
pedig szintén második helyezést ért el.
Ezeket a szép eredményeket számos, a korábbi években vívott verseny előzte meg, hiszen Kata ötéves kora óta szinkronúszó. A
családjával ma is Ecseren élő fiatal bajnoknő
még egészen piciként, babaúszáson ismerkedett meg a vízzel. Ez a találkozás pedig igen
sikeresnek mondható, hiszen ezt követően
egyenesen a monori uszodába vezetett az útja,
ahová úszásoktatásra járt. Négyéves korában
pedig az akkor már szinkronúszó baráti család
gyermeke keltette fel a figyelmét egy karácsonyi gála bemutatón, ahol először találkozott
közelebbről ezzel az igen látványos sportággal.
Így történt aztán, hogy még iskolába sem járt,
de már ötévesen is részt vett diákolimpián,
ahol produkcióját különdíjjal jutalmazták. A
monori egyesületnek 10 éves koráig volt a tagja s ezután igazolt át egy másik klubhoz, mivel
Monoron csak kisebb, nem pedig rangosabb
versenyeken volt lehetősége elindulni. Jelenlegi klubja a H2O SE, mely az egykori Malév
uszodában (ma Vilmos Endre Sportcentrum),
Pestszentlőrincen üzemel. Ez az egyesület
egyébként pár évvel ezelőtt elnyerte az ’Év
klubja’ címet, jelenleg pedig a BVSC után a
második helyen áll. Elhelyezkedése is szerencsésnek mondható, hiszen könnyen meg lehet
közelíteni tömegközlekedéssel iskolából jövet
is és a hazaút sem jelent nehézséget. Ez egy
nagyon fontos szempont Kata számára, hiszen
heti hat alkalommal jár edzésre, így fontos
neki, hogy mennyi időt visz el a közlekedés.
Ma már középiskolás, a Balassi gimnázium
tanulója, mely intézmény nagyon támogatóan
és rugalmasan kezeli a versenyzéssel kapcsolatos elfoglaltságait és plusz leterheltségét. De
hasonló támogatást kap családjától és a baráti
körétől is. Erre nagy szüksége is van, hiszen
a sok edzés az idő mellett rendkívül energiaigényes is. Egy-egy edzés ugyanis háromórás,
aminek első óráját a szárazföldön töltik gimnasztikával, erősítéssel. S csak ez után következik a kétórás vízi tréning és próba. Amikor
pedig mindezek után hazaér, bizony már elég
későre jár az idő, s csak ekkor tud elkezdeni

tanulni. De, mint mondotta, megszokta már a
terhelést és ezt a menetrendet. S hogy a jövőt
hogyan képzeli el, arra több lehetőség is kínálkozik. Célja lehetne bekerülni a nemzeti válogatottba, ám ekkor nem tudna rendes iskolába
járni, mert ott délelőtt is vannak edzések. Így
csak a magántanulói lehetőség maradna számára, amit viszont nem szívesen vállalna be.
Jóllehet úgy érzi, hogy ez a sportág az élete, ám
bizonyos szempontokat mégis szem előtt kell
tartania, hiszen egyrészt önmagában nem lehet megélni belőle, másrészt pedig a verseny-

ágat. Sőt, most bontogatja szárnyait a sportág
férfiak számára is, s a versenyeken lehet már
találkozni vegyes párosokkal is. Kata részt vett
májusban, az ’Austrian Open’ versenyen is,
ahol rövid és hosszú duóval indult mind junior, mind pedig felnőtt korosztályban. Emellett
részt vett a kombinációs kűrben is, amiben tíz
társával együtt adják elő igen látványos, szóló,
duó, tripla részeket, sőt kidobásokat és kiemeléseket is tartalmazó produkciójukat.
S hogy a rengeteg edzés, erőfeszítés és az
ezekkel járó lemondás eredményeként elért

Felvételünkön a bal oldali versenyző Prónai Kata, az ecseri szinkronúszóbajnok
zés korhatárhoz kötött. Bár természetesen van
erre is ellenpélda, és találkozott már nemzetközi versenyen olyan spanyol indulóval, aki 25
éves volt, ráadásul kisbabát is várt s még így
is győzni tudott. Ám nem ez a tipikus eset. A
saját egyesületének is van 25 év fölöttieket tömörítő csapata, ám annak tagjai is inkább csak
hobbiként űzik már e sportot. A jövőt illetően
így mindenképpen az a célja, hogy érettségi
után az orvosi egyetemen tudja majd folytatni
tanulmányait. Ám a szinkronúszást akkor sem
szeretné feladni s reméli, hogy be tudja majd
illeszteni az időbeosztásába. A terheléssel pedig nem lesz gond, hiszen ahhoz már eddigi
élete során hozzászokott.
A szinkronúszás népszerűsége egyébként
egyre nő hazánkban is, ami azzal is jár, hogy
szerencsére növekszik az abban részt vevők
száma is. Ezt a folyamatot pedig jótékonyan
segítette a 2017-ben nálunk megrendezett
vizes világbajnokság. A közeljövőben megtartandó világkupa utolsó állomása szintén
Budapesten lesz, amin a nemzeti válogatottunk fog részt venni, s remélhetőleg ez a rendezvény is tovább népszerűsíti majd a sport-

sok szép siker mellett mi mindent adott Katának a sport? Mindenekelőtt rengeteg olyan
élményt az edzések és versenyek során, amit
sehol máshol nem lehet megszerezni. Emellett
megtanulta a kitartást és a tiszteletet is a társak és az edzők felé. De kialakult benne egy
rendkívüli fegyelem is, ami az eredményekkel
együtt hihetetlen önbizalmat tud adni. Talán
mondani sem kell, hogy milyen jótékony hatással volt az egészségére is, hiszen ily módon
a szervezet nemcsak erősebbé, de ellenállóbbá
is válik. S ami mindezek mellett mégis talán a
legfontosabb, az igazi barátságot. A csapattársak ugyanis életre szóló jóbarátok is lesznek,
hiszen együtt vannak jóban és rosszban s nap
mint nap több időt töltenek együtt, mint a
családdal. Természetesen a klub tagsága folyamatosan változik, hiszen nem mindenki bírja
ezt a leterheltséget. Ám aki marad, az örök
barátokra is talál. Így van ezzel Kata is, hiszen
duó partnere a legjobb barátnője is egyben,
akivel három éve dolgoznak együtt s osztoznak sikerben s bánatban egyaránt. Szerencsére
sokkal több sikerben, ami remélhetőleg még
nagyon sokáig így is marad!
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Rákoskert napján az ecseriek

A szomszédos XVII. kerületben lépett fel a Zöld Koszorú Hagyományőrző Kör Petruska Néptánc Csoportja a Rákoskert napja alkalmából rendezett kulturális programban.

Néptáncosaink Kóspallagon

Az Ecseri Zöld Koszorú Hagyományőrző Kör Petruska Csoportja a Börzsöny szívében, Kóspallagon lépett fel. A nemzetiségi napon Hegyközi és Nógrádi táncokkal örvendeztették meg
a közönséget.

Gyász
Fájdalmas hír érkezett: 2019. május 16-án, életének 74. évében
elhunyt Matuszka Lászlóné, Melinda.
Matuszka Lászlóné önkormányzatunk intézményeinél is dolgozott. Az Ecseri Önkormányzati
Vízmű, majd a Falugondnokság
munkatársa volt. Társadalmi szerepet szívesen vállalt. A szívátültetettek ügyeit képviselve ő volt a
Szív a Szívért Alapítvány titkára.
Ecseren a Rákosmezeje Hor-

gászegyesület
adminisztrációs
munkáját intézte haláláig.
Emlékét örökké megőrizzük!
***
Szomorú szívvel közöljük, hogy
Veréb Magdolna, a Maglódi-Ecseri Református Gyülekezet gondnoka életének 75. évében visszaadta lelkét Teremtőjének.
„Ha rám gondoltok, mosolyogjatok, mert én már Istennél
vagyok!”

www.ecser.hu
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Hogyan szavaztak
az ecseriek?
Ecser négy szavazókörében 2019. május
26-án rendben lezajlott az Európai Parlamenti képviselők választása. A névjegyzéken 3164 fő választó szerepelt. Közülük
1471 fő jelent meg a szavazóhelyiségekben. Ez 46,49 %-os részvételi arányt mutat, ami magasabb, mint az országos átlag.
(43,37%)
Az 1471 szavazólapból négy volt érvénytelen. Az érvényes szavazatok a következőképpen alakultak:
FIDESZ-KDNP: ÉRVÉNYES SZAVAZATOK (%): 690 (47,03%)
DK: ÉRVÉNYES SZAVAZATOK (%):
276 (18,81%)
MOMENTUM: ÉRVÉNYES SZAVAZATOK (%): 198 (13,50%)
JOBBIK: ÉRVÉNYES SZAVAZATOK
(%): 100 (6,82%)
MSZP-PÁRBESZÉD: ÉRVÉNYES SZAVAZATOK (%): 79 (5,39%)
MKKP: ÉRVÉNYES SZAVAZATOK
(%): 44 (3,00%)
LMP: ÉRVÉNYES SZAVAZATOK (%):
43 (2,93%)
MI HAZÁNK: ÉRVÉNYES SZAVAZATOK (%): 32 (2,18%)
MUNKÁSPÁRT: ÉRVÉNYES SZAVAZATOK (%): 5 (0,34%)
A választás alatt rendkívüli esemény
nem történt.
Szeretném megköszönni a Szavazatszámláló Bizottságok és a Helyi Választási
Iroda tagjainak áldozatos munkáját. Köszönet illeti az intézmények dolgozóit, az
Ecseri Kommunális Szolgáltató Kft. munkatársait, a rendőröket és a polgárőröket.
Bővebb információkat a valasztas.hu oldalon találnak.
Barta Zoltán
jegyző
a Helyi Választási Iroda vezetője

Cserfa
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Szentháromság
Mi, ecseriek idén a Szentháromság főünnepén,
június 16-án a templombúcsúnkat ünnepeljük.
Elmélkedjünk tehát e fontos misztériumról legalább a következő gondolatok segítségével.
Ennek a hittitoknak a lényege: Isten nem egy
személy, hanem három. Méghozzá szeretetközösség a Mennyei Atya, az Ő Fia, Jézus Krisztus
és a Szentlélek között. Mindhárom isteni személy nevét megvalljuk minden keresztvetésünkben.
Nálunk, embereknél egy valaki = egy személy.
Istenben azonban nem. Mindhárman külön-külön személyek, egymástól független, önálló identitásuk van, viszont a lényegük, a természetük
azonos. A személyek akarata, célja egyezik: egymás kölcsönös boldoggá tétele. Jézus az evangéliumokban számtalanszor említi, hogy Ő és
az Atya egymással egyek. Hogy mindene, amije
csak van, az Atyától származik, az Atyával közös.
Az emberiség Jézus előtt nem volt tisztában
azzal, hogy Isten 3 személyből áll. Vajon miért tartott fontosnak kinyilatkoztatni egy olyan
igazságot, ami az ember számára sosem lesz
teljesen érthető? Azért, mert a lényege számunkra is felfogható, sőt megvalósítandó életcél, az üdvösség egyetlen útja. Az ti., hogy a 3
személy között nem akármilyen kapcsolat van,
hanem szeretetkapcsolat. Isten nem magányos.
Istent az teszi boldoggá, hogy mindegyik személy boldogságán folytonosan másik kettő
„dolgozik”. Köztük nincs nézetkülönbség, rivalizálás. Az isteni személyek semmit sem tartanak meg maguknak: bennük nyoma sincs sem
önzésnek, sem az attól való félelemnek, hogy
ha mindent odaadok magamból a másiknak,
akkor mi marad nekem, belőlem. Istenben a
személyek teljes felszabadultsággal adják oda
magukat a másik boldogságáért. Ez a szeretet
valódi definíciója.
És Isten ettől boldog. A boldogság mindig
túl akar csordulni. Aki boldog, az nem bújik

be egy pokróc alá és titkolja a boldogságát, nehogy megtudják. Ellenkezőleg: belső késztetése
van arra, hogy szaladjon mindenkihez és elújságolja, milyen jó boldognak lenni. Aki boldog,
automatikusan adni akar. Isten boldog, tehát a
boldogságát meg akarta osztani valakivel. Ebből
a célból teremtette meg az embert: hogy megossza velünk a boldogságát. És hogyan tudjuk
ezt elérni? Egyszerűbb, mint gondolnánk: Isten
a maga képmására teremtett minket, tehát Ő az
életünk modellje és ereje. Azaz mi is akkor tudunk boldogok lenni, ha szeretetkapcsolatokat,
szeretetközösségeket valósítunk meg Istennel és
egymással. A házastársunkkal, a családunkkal, a
rokonainkkal, a baráti és szabadidős kapcsolatainkban, a munkahelyen, az iskolában, örömben
és bánatban. Mindenhol, mindenkivel. Kizárólag a szeretetkapcsolatok tesznek boldoggá,
mert azokban jelen van Isten. A teljes önátadás
a felebarátom (és persze a szívében lakó Isten)
boldogsága érdekében. A Sátán számos csapdái
közé tartozik az önzés és a félelem. Mindkettő a
szeretet ellentéte, tehát csakis boldogtalanságot
eredményez.
Értelmünkkel sosem fogjuk fel a Szentháromság titkát? Nem baj. A lényegét értjük: boldognak lettünk teremtve, és mind a földi, mind az
örök boldogság egyetlen útja az önzetlen önátadás, azaz a szeretet. Ez a léted értelme. Vállalod?
Balázs atya
Alábbi rejtvényünk megoldásait továbbra is a
20/433-15-57-es számra várom sms-ben, Viberen vagy hangpostán.
1. Hányszor szerepel a „Szentháromság” kifejezés a Szentírásban?
2. Mik a pontos lelőhelyei a Szentírásban Jézus azon mondatainak, melyekben az Atyával
való kapcsolatáról beszél?
Az első kérdés helyes megválaszolásáért 1, a
második kérdésre pedig minden egyes példáért
1-1 szentkép nyerhető.

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

Honlap:
www.ecser.hu
A Cserfa következő, 2019. 07.
száma július 12-én jelenik meg.
Nyomdába adás: július 8.
Lapzárta: július 1.

Vidám gyereknap a Tájházban

Május 26-án vasárnap páros horgászversenyt rendezett
a Rákosmezeje
Horgászegyesület
az önkormányzati
tavon. Az eredmény:
1. Tóth Péter-Karsai
András, 2. Földvári
Zsigmond-Király
Attila, 3. Halas János-Szlifka György.
Ecser Nagyközségi Önkormányzat beruházásában felújításra került az iskola épületében lévő ebédlő. A sok száz tanuló étkezési
helyéül szolgáló helyiség padozata új járólapokat kapott. A falat
vidám stílusú csempe díszíti és kicserélték a székeket is.

Cserfa kuckós óvodásainknak a Piliscsévi Játékparkba szerveztek év végi kirándulást. A dombok között elhelyezkedő – családi
vállalkozásként működő – játékpark remek lehetőségeket biztosít a gyerekek számára játékra, játékos tanulásra, mozgásra.
Nem mellesleg csodálatos környezetben.

