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Képviselő-testületi ülés – szeptember 11.
A szeptember 11-i soros testületi ülés 
meghívott vendégei Juhász Ilona frissdip-
lomás, valamint Kiss Katalin iskolaigazga-
tó és Kéri Tiborné óvodavezető voltak. 

Gál Zsolt polgármester napirend előtt 
köszöntötte a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem Rendészettudományi Karának 
civil szakán idén végzett Juhász Ilonát. 
Röviden ismertette tanulmányi pályafutá-
sát és gratulált a megszerzett képesítéshez, 
melynek elismeréseként az önkormányzat 
nevében ajándékot és virágcsokrot adott 

át ré-
szére.
(Cik-
künk 
Juhász 
Iloná-
ról a 6. 
olda-

lon)
Az ülés folyamán a testület elfogadta a 

Laky Ilonka Általános Iskola, az Andrássy 
Utcai, valamint a Cserfa Kuckó Óvoda 

2018-
19. évi 
tevé-
keny-
ségéről 
szóló 
beszá-
molót. 
Ezen 

kívül a képviselők jóváhagyták a 2019. 
évi Szent István-napi rendezvényről szóló 
tájékoztatót is. Rendelet született a 2019. 
évi önkormányzati költségvetés módo-

sításáról, valamint elfogadásra került a 
2019.  I. félévéről szóló pénzügyi beszá-
moló is. 

A testület tudomásul vette a Budapest 
XVII. Pesti út 511-517. utca területére vo-
natkozó kerületi szabályozási tervet azzal 
a kikötéssel, hogy az eljárás további fo-
lyamatában továbbra is részt kíván venni. 
Hasonlóképpen tudomásul vette a testület 
a fővárosi településszerkezeti terv módosí-
tását azzal a kiegészítéssel, hogy az eljárás 
további folyamatában ez esetben is részt 
kíván venni a későbbiekben is. Döntés 
született a településfejlesztéssel, település-
rendezéssel és településkép-érvényesítés-
sel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi 
szabályairól szóló önkormányzati rendelet 
módosításáról is. Megbízást kapott Gál 
Zsolt polgármester, hogy az előterjesztés 
szerint a 2020-2034 közötti időszakra vo-
natkozó ivóvízellátás és szennyvízelvezetés 
gördülő fejlesztési tervének elkészítésére a 
vállalkozási szerződést a DPMV-vel kösse 
meg. Jóváhagyásra került a polgármeste-
ri hivatal köztisztviselőire vonatkozó hi-
vatásetikai alapelveket és az etikai eljárás 
szabályait tartalmazó etikai kódex is. A 
képviselők megbízták a polgármestert az-
zal is, hogy a Laky Ilonka Általános Iskola, 
a Monori Tankerületi Központ, valamint 
az Ecser Nagyközségi Önkormányzat kö-
zötti háromoldalú szerződést kösse meg 
az önkormányzat (Rábai Miklós Művelő-
dési Ház és Könyvtár) tulajdonát képező 
és a Laky Ilonka Általános Iskolába kihe-
lyezett könyvállományra vonatkozóan. 

A képviselők az ülés folyamán arra az 

álláspontra helyezkedtek, hogy az önkor-
mányzat 2020-ban is csatlakozik a ’Bursa 
Hungarica’ felsőoktatási ösztöndíjpályá-
zathoz. Döntést hoztak a VOLVO típusú 
markológép javítási költségeinek biztosí-
tásáról és megbízták az EKO Kft -t a Gras-
salkovich téri sportpark környezetrende-
zési rendezési munkáinak elvégzésével. A 
vonatkozó szerződésnek az EKO Kft -vel 
történő megkötésére megbízást kapott Gál 
Zsolt polgármester. A beruházás fedezeté-
ül a Hungarocontrol Zrt-től nyert, vala-
mint a pályázatban vállalt önkormányzati 
hányad szolgál. 

Az ülés folyamán elfogadásra került a 
polgármesteri beszámoló is.

Rendkívüli ülést tartott az önkormány-
zat képviselő-testülete október 2-án, me-
lyen Del Mediconé Czifra Mónika, Hor-
váth Zsolt Péter, Oláh Gábor és Szatmári 
Zsuzsanna külső bizottsági tagok is jelen 
voltak.

Az ülés során megbízást kapott Gál 
Zsolt polgármester, hogy az ajánlatnak 
megfelelően kössön szerződést a Hunyadi 
utcai 3 db közvilágítási lámpatest felszere-
lésére. Az ülés végeztével a polgármester 
köszönetet mondott valamennyi képvise-
lőnek és külső bizottsági tagnak az elmúlt 
öt éves önkormányzati ciklusban vég-
zett munkájáért, melynek elismeréseként 
mindannyian emléklapot kaptak. Külön 
megköszönte a leköszönő dr. Kóspál La-
josnak, az Ügyrendi Bizottság elnökének 
tevékenységét s hangsúlyozta, hogy ta-
nácsaira és javaslataira a továbbiakban is 
számítanak.

ll ))
Kiss Katalin

Kéri Tiborné

Ecser Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete ebben az évben is 
csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőok-
tatási Ösztöndíjpályázathoz.

A pályázatról bővebbet a
http://www.emet.gov.hu/hatter_1/

bursa_hungarica/
oldalon találnak.
Várjuk a pályázati feltételeknek megfe-

lelő fi atalok jelentkezését!
A pályázat önkormányzathoz történő 

benyújtásának határideje: 2019. novem-
ber 5.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja 
az esélyteremtés érdekében a hátrányos 
helyzetű, szociálisan rászoruló fi atalok 
felsőfokú tanulmányainak támogatása.

A program keretében olyan szociáli-
san hátrányos helyzetű felsőoktatásban 
résztvevő hallgatóknak folyósítható az 
ösztöndíj, akik a települési önkormányzat 
illetékességi területén lakóhellyel rendel-
keznek, felsőoktatási intézményben (fel-
sőoktatási hallgatói jogviszony keretében) 
teljes idejű (nappali tagozatos) képzésben 
vesznek részt.

A többszintű támogatási rendszer 
pénzügyi fedezetéül három forrás szolgál: 
a települési önkormányzati, a megyei 
önkormányzati, valamint – az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma fi nanszí-
rozásával – a felsőoktatási intézményi 
költségvetésben megjelenő elkülönített 
forrás. Évente több, mint 22 000 pályázó 
részesül támogatásban, ez éves szinten 
2 milliárd forint ösztöndíjként történő 
folyósítását jelenti.

Megvásárolta a volt ABC Áruház, a vasbolt és a kocsma épületét Ecser Nagyközség 
Önkormányzata. Régi terve valósult meg ezzel a képviselő-testületnek. Az ingatlanok 
megvételével megnyílt a lehetőség a kereskedelmi ellátás javítására, valamint a Cserfa 
Kuckó Óvoda udvarának bővítésére. A kereskedelmi szolgáltatás nem önkormányzati 
feladat, ám az Önkormányzat fontosnak tartja a lakosság ellátását.

Épületeket vásárolt az önkormányzat 
a település központjában

Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat
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Beruházásainkról részletesebben
Tisztelt Ecseri Lakosok!
Engedjék meg, hogy magam és képvise-
lőtársaim nevében itt a Cserfa újság ha-
sábjain is megköszönjem támogatásukat! 
A következő 5 évben is mindent meg fo-
gunk tenni a településünk fejlődése érde-
kében.
Ecseren a 2019-es önkormányzati válasz-
tás csendesen, nyugodtan zajlott. A hoz-
zám eljutott kérdésekre szeretnék most 
válaszolni.

Néhány gondolat az Ecseren folyó be-
ruházások menetéről, eredményekről, 
nehézségekről, a döntések okairól, hátte-
réről. Természetesen az összes ügyünkről 
ilyen formában nincs lehetőség elmon-
dani a részleteket az ügyek sokasága és 
egy-egy ügy bonyolultsága miatt, de né-
hányat kiemelnék, amelyekbe így kicsit 
mélyebb betekintést nyerhetnek. Az évti-
zedek során felhalmozott lemaradásaink 
egy részét már tudtuk pótolni, egy része 
folyamatban van, és egy része még csak 
tervezés alatt áll. Mint eddig is megszok-
hatták, a Cserfa újság hasábjain folyama-
tosan beszámolok az aktuális ügyekről, 
év végén összefoglalom az adott év tör-
ténéseit, és év kezdetekor a megvalósí-
tandó tervekről írok. Természetesen nem 
tudunk varázsütésre minden problémát 
elhárítani és az előttünk álló feladatokat 
is időbe kerül megoldani, de igyekszünk. 
A fejlesztéseink során mindig fi gyelembe 
vesszük a pályázati lehetőségeket, ezért 
időnként egy-egy projekt megvalósulá-
sa későbbre tolódhat, de azt gondolom, 
hogy ezeket a késedelmeket el kell fogad-
nunk, ha a végén a beruházás kevesebbe 
kerül a településnek. Ez azért is fontos, 
mert a megspórolt pénzeket más beruhá-
zásra tudjuk fordítani. 

Most bővebben a polgármesteri hivatal 
bővítéséről:

A hivatal felújításának, bővítésének 
szükségességét már több mint 20 éve 
tudjuk. Több tervet készíttetett az Önkor-
mányzat, a meglévő helyen és más helye-
ken is. Ezek közül engedjék meg, hogy a 
legutolsó tervet bemutassam Önöknek. A 
templom melletti területen szerette volna 
az előző vezetés az új hivatalt felépíteni 
(ez már a sokadik verzió volt), a pince 
136 m2, a földszint 480 m2 és az emelet 
is 480 m2 lett volna, azaz összesen 1096 
m2  alapméretű épület formájában. Er-
ről a monumentális épületről láthatják 
a látványterveket. Megválasztásom után 

ezt a folyamatot leállíttattam, a 2,5 mil-
lió forint értékben testületi felhatalmazás 
nélkül megrendelt kerttervet lemond-
tam. Megjegyzem, hogy egyébként nem 
állt rendelkezésre forrás sem. A jelenlegi 
hivatal állapota továbbra is méltatlan ma-
radt. Továbbra is dohos, penészes, omló 
falak között fogadtuk az ügyfeleket, a 
vendégeinket, itt folytattunk tárgyalá-
sokat. Fűtöttük az udvart az elöregedett 
nyílászárókon és az azok környezetében 
kiszökő hőveszteség miatt. A jelenlegi 
képviselő-testülettel jó gazda módjára 
jártunk el itt is, mert elhatároztuk, hogy 
a településközpont fejlesztését folytatva, a 
hivatalt a jelenlegi helyén felújítjuk és ki-
bővítjük, ezzel költséghatékonyabban tu-
dunk működni. A túlzó méretből is tud-

tunk lefaragni, a jelenlegi hivatal épülete 
kicsit kevesebb, mint a fele az előzőleg 
terveztetett épületnek. Ezt 2017-ben ter-
veztettük meg, most készült el, 547 m2 
a pincével és a tetőtér-beépítéssel együtt, 
természetesen ebben benne van a már 
meglévő részek belső felújítása, átépíté-
se is. Kerestük a támogatási lehetőséget, 
egyeztettük az igényünket a Belügymi-
nisztériummal, az országgyűlési képvise-
lőnkkel. Tudni kell a pályázatokról, hogy 
az Önkormányzatok arra pályázhatnak, 
amire pályázati kiírás van, ebben az eset-
ben bővítésre tudtunk beadni terveket. 
A pályázatoknál nem ritka, hogy évekig 
elhúzódik a pontos pályázati kiírás vagy 
az érdemi döntés. Itt is ez történt. Vártuk 
a beígért kiírást, miközben egy másik 
pályázat megjelent (KEHOP). Beadtuk 
az igényünket. A második pályázat elbí-
rálása megelőzte az előtte lévőt, ezért az 
abban kért külső felújítás elkezdődött, 
külső nyílászárókat cseréltünk, hom-

lokzatszigetelést 
kapott az épület, 
( födémszigete-
léssel együtt), és 
a napelemek is 
felszerelése ke-
rültek. Időközben 
kiderült, hogy a 
másik pályáza-
ton is elindulha-
tunk, ahol azt az 
információ kaptuk, hogy nagy eséllyel 
nyerni fogunk. Összedugtuk a fejünket, 
és úgy döntöttünk, hogy inkább másik 
célra kérjük a támogatást. Ennek az volt 
az oka, hogy a két pályázatban átfedések 
lennének. A KEHOP pályázat referensé-
vel egyeztetve azt a tanácsot kaptuk, hogy 

inkább módosítsuk az eredetileg egyezte-
tett igényünket, máshol végezzünk beru-
házást azért, hogy ne legyen probléma és 
félreértés majd az elszámolásnál. A pályá-
zati egyéb célok között az útépítés is sze-
repelt, így ezt választottuk. Ebből épült az 
Arany János utca és a Mikla Pál utca felső 
szakasza. Ekkor már bölcsőde, óvoda és 
kerékpárút pályázatunk is volt beadva, 
azok elbírálására vártunk. Később kide-
rült, hogy az óvodára és a bölcsődére is 
kaptunk támogatást, ezért mindegyik 
tervünk megvalósul. Tehát a felsoroltak-
ból jól látható, hogy az általunk felvázolt 
önkormányzati településfejlesztési kon-
cepciót valósítottuk meg, a pályázati kiíró 
ebben az esetben rugalmas volt, de nincs 
ez így minden esetben. Azt kijelenthe-
tem, hogy eddig nem történt egy beruhá-
zásunk sem egy másik kárára, vagy másik 
helyett. A testület által 2014-ben megha-
tározott prioritások mentén hala-
dunk, néha egy-egy projekt helyet 

Kétszer akkora hivatalt képzelt el az előző vezetés, mint ami megvalósult. Ilyet.
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cserél ugyan, de nem marad el.
A bölcsőde kérdése:

Jelenleg az Ecser nagyságú településeken 
még nem kötelező feladat, ennek ellenére 
már több alkalommal nyújtottunk be pá-
lyázatot. Egyik alkalommal szabványos 1 
csoportos bölcsőde 2 csoportosra bővít-
hető változatra kértünk támogatást. Ezt 3 
indokkal utasították el. A magas a fajla-
gos költség volt az egyik, ugyanis a cso-
portszoba méretének többszöröse lenne a 
kötelező kiszolgáló helyiségek mérete. 50 
m2 csoportszobához több mint 200 m2 
kiszolgáló helyiséget kell építeni. Ameny-
nyiben pl. egy 5 csoportos bölcsődét épít 
valaki, akkor az 5x50 m2, vagyis 250 m2 
épületrészhez nem kell ötször akkora ki-
szolgáló részt felépíteni, nagyságrendileg 
ahhoz elegendő egy 300 m2 kiszolgá-
ló blokk. Ebből könnyen kiszámolható, 
hogy lényegesen magasabb fajlagos ár jön 
ki egy 1-2 csoportos bölcsődére. A másik 
két indok is érthető, nekünk még akkor 
sem volt és most sem kötelező feladat, 
ezért olyan a városok kerültek elénk, ahol 
már kötelező feladat, és ebből adódóan 
férőhelyhiány van. A KSH adatok alapján 
Ecseren ma 132 gyermek van 0-3 éves 
kor között, ennek maximum a 10%-ára 
lehetett pályázni a kiíró szóbeli tájékozta-
tása szerint, ez 13 fő. Ennek megfelelően 
a következő kérelmünk Mini Bölcsőde 
megépítésére irányult, ezt meg is nyer-
tük. A bölcsőde helyszínének kiválasz-
tásához javaslatot kértünk a tervezőtől, 
kértük, készítsen tanulmányt, hogy hol 
valósíthatjuk meg. Három helyszínről 
készült tanulmány, több indok miatt az 
óvoda melletti telek került kiválasztásra. 
Megvásároltuk az óvoda melletti telket, 
majd megvásároltuk a következő telek 
egy részét is, amire a bölcsődét tervezzük. 
A Mini Bölcsőde maximum 2 csoportos 
lehet, tehát nincs későbbi bővítésre lehe-
tőség. Egy csoportba 7 vagy 8 gyermek 
járhat kortól függően, tehát minimum 14 
fő, maximum 16 fő. Amennyiben később 
bölcsődére is kapunk támogatást, vagy 
további igény lesz, és építenünk kell má-
sik, esetleg nagy bölcsődét, akkor ez az 
épület felhasználható lesz az óvodának, 
ugyanis úgy terveztettük meg, hogy egy 
fal kiszedésével akár nagy méretű torna-
szobának, akár nagyobb óvodai csoport-
szobának is alkalmas legyen. A szülőnek 
is könnyebb, hogy egymás melletti intéz-
ménybe kell vinnie a kicsi gyerekeket, 
mintha az a település különböző pontjain 
lenne elhelyezve, és sorolhatnám még azt 
a sok szempontot, amit fi gyelembe vet-

tünk a döntés meghozatalakor. 
Cserfa Kuckó Óvoda bővítése: 
Az óvoda 2013-2014-ben külső felújí-
táson esett át több lépésben, új tetőt ka-
pott, homlokzatszigetelést és nyílászáró 
cserét végeztünk el, ehhez kapcsolódott a 
mosdó helyiségek kialakítása, a csoport-
szobák festése, radiátorok cseréje. Ez a 
felújítás teljes egészében saját forrásból 
valósult meg. Az épületen az intézmény-
vezetők rendszeres jelzése ellenére több 
évtizede nem történt még állagmegóvás 
címén sem beruházás, ezt kellett pótol-
nunk a polgármesteri eskümben szereplő 
jó gazda módjára. Már ezt megelőzően 
elkészítettük a bővítés terveit, de az akkor 
elutasításra került, ezért végeztük el sa-
ját forrásból a kisebb felújításokat. Ecser 
abban a kiváltságos helyzetben van, hogy 
nincs olyan gyermek, akit el kell utasítani 

az óvodai férőhelyhiány miatt, jelenleg is 
15 fő részére szabad férőhellyel rendel-
kezünk. Ez a pályázatoknál nem előny, 
hiszen a környékünk városaiban több 
100 gyermek utasítottak el férőhelyhiány 
miatt. Ennek megfelelően az új óvoda 
építésének lehetőségétől mi alapból el-
esünk, a forrásokat a kritikusabb helyek-
re csoportosítják. Ezért nagyon örültünk, 
amikor a sokadik óvodabővítés-és felújí-
tás pályázatunkat befogadták, és meg-
ítélték a támogatást. Az Andrássy utcai 
Óvoda bővítését helyhiány miatt (még 
az időközben megvásárolt telek ellenére 
is) nem tartották támogathatónak, így 
maradt a másik óvodánk. Az új építésnél 
megmarad a 2014-ben felújított tető, a 
képen látható nyílászárók felhasználásra 
kerülnek, a templom felőli oldalra kerül-
nek át, oda ahol eddig nem volt ablak. A 
meglévő szigetelésre már csak egy véko-
nyabb réteg kerül az új előírásoknak meg-
felelően, tehát az előzőekben felújított ré-

szek jelentős része megmarad, hasznosul. 
Az óvoda 1927-ben épült, talán az ország 
legrégebbi óvodának készített és azóta 
is annak használt épülete. Rossz helyen 
van-e, közel 100 éve? Jelenleg nincs a 
településnek olyan méretű és adottságú 
területe, ami alkalmas lenne egy új óvo-
daépület megépítésére, és erre forrásunk 
sincs, támogatást pedig nem adnak a fent 
sorolt okok miatt. Az óvoda egy országos 
út mellett helyezkedik el, ugyanúgy mint 
az iskola.  Sajnos a Kálvária dombon az 
építési telkek parcellázása során nem lett 
kialakítva ilyen intézményi terület, ahogy 
igazából más intézményi terület sem. A 
munkálatok megkezdése előtt és azóta 
is többször végeztünk légszennyezett-
ségi mérést, az egészségügyi határérték 
töredékét sem érik el a számok. Az M0-s 
megépítése óta a gépjárműforgalom visz-

szaesett, igaz az elmúlt időszakban közel 
megduplázódott a településen bejelentett 
autók száma. A környező településeken is 
hasonló a tendencia, ezért a forgalom nö-
vekszik, de még nem érte el a 2010 előtti 
mértéket. Szerencsére ezek az autók már 
egyre kevésbé környezetszennyezőek. Az 
óvoda játszóudvarának és kerítésének 
megerősítésére is gondoltunk, ezek is ké-
szülnek. Az udvar mérete az új épületrész 
miatt csökkent, ezért a szomszédos ingat-
lan egy részét is szeretnénk majd hozzá-
kapcsolni az óvodához. 

Orvosi rendelő használata: 
A rendelőt 2010 előtt az Önkormány-
zat értékesítette, majd az egyik rendelőt 
visszavásárolta. Azóta a másik rendelő is 
újra önkormányzati kézbe került, azokat 
adjuk bérbe térítésmentesen az orvosok-
nak. Ebben az esetben is a pályázatok 
sokasága jelent meg az elmúlt időben, 
ebből négyen sikerült nyernünk. Sajnos 
a sorrend itt sem ideálisan alakult, de 

A Cserfa Kuckó Óvoda látványterve 
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A 2019. évi önkormányzati 
és nemzetiségi választás 
eredménye
Polgármester választás

A névjegyzékben lévő választópolgárok 
száma: 3199 fő.
Szavazóként megjelent választópolgárok 
száma: 1050 fő. 32,82 %
Urnában lévő bélyegzőlenyomat nélküli 
szavazólapok száma: 0
Érvénytelen lebélyegzett szavazólapok 
száma: 106
Érvényes szavazólapok száma: 939
Gál Zsolt független jelölt: 939 szavazat 100 
%
A választás eredményes volt, a megvá-
lasztott polgármester: Gál Zsolt

Önkormányzati képviselő-választás

A névjegyzékben lévő választópolgárok 
száma: 3199 fő.
Szavazóként megjelent választópolgárok 
száma: 1050 fő. 32,82 %
Urnában lévő bélyegzőlenyomat nélküli 
szavazólapok száma: 0
Érvénytelen lebélyegzett szavazólapok 
száma: 112
Érvényes szavazólapok száma: 934

Szeverné Csekei Csilla független jelölt 
773 szavazat
Szilágyi Károly független jelölt 737 sza-
vazat
Szilágyi Szilvia független jelölt 769 sza-
vazat
Horváth Tamás független jelölt 722 sza-
vazat
Dr. Gózony Gábor független jelölt 684 
szavazat
Oláh Gábor független jelölt 691 szavazat
Ők hatan lettek a képviselő-testület tag-
jai.

Pest megyei Önkormányzati választás 
Ecseren:
FIDESZ-KDNP 485 
szavazat
MOMENTUM 213 
szavazat
DK 186 szavazat
JOBBIK 72 szavazat
MSZP 47 szavazat

Szlovák nemzetiségi önkormányzati vá-
lasztás

A névjegyzékben lévő választópolgárok 
száma: 303 fő.
Szavazóként megjelent választópolgárok 
száma: 183 fő. 60,40 %
Urnában lévő bélyegzőlenyomat nélküli 
szavazólapok száma: 0
Érvénytelen lebélyegzett szavazólapok 
száma: 4
Érvényes szavazólapok száma: 179

Aszódi Csaba András 171 szavazat
Sosovicza Jánosné 160 szavazat
Kele Jenő 158 szavazat 
Lukics Gábor  155  szavazat
Kurunczi Lajosné 158  szavazat 

Valamennyien a Dolina Pestvidéki Szlová-
kok Regionális Egyesülete jelöltjei.

A részletesebb (szavazóköri) adatok is 
megtekinthetők a www.valasztas.hu olda-
lon.

MEGHÍVÓ

Ecser Nagyközség 
Önkormányzata 

2019. október 22-én 18 órai 
kezdettel tartja nemzeti 
ünnepünk tiszteletére 

rendezett 
megemlékezését a Rábai 

Miklós Művelődési Házban.
Az ünnepségre mindenkit 

szeretettel várunk.
Ecser Nagyközség 
Önkormányzata

ez sem rajtunk múlott. A teljes felújítás 
és tetőtér beépítés pályázat elutasításra 
került, de nyertünk a KEHOP-on hom-
lokzat szigetelés és nyílászáró csere kivi-
telezésre, ezt követően kaptunk forrást 
az udvar rendezésére a HungaroCont-
rolltól, majd ezután kaptunk tetőépítés-
re támogatást, és legutoljára az eszközök 
beszerzésére is. Ezek közül az udvarhoz 
kellett saját forrást biztosítanunk, a má-
sik háromhoz nem. Az építés során itt is 
fi gyelembe vettük a fenntartási kötele-
zettségünket, és egyeztetett módon fog-
tunk neki a kivitelezésnek. Az épület a 
napokban elkészül.

Sokat gondolkodtam, hogy írjak-e az 
önkormányzati választással kapcsola-
tos érzéseimről, végül úgy döntöttem, 
hogy igen. Mint láthatták, semmilyen 
provokációra nem válaszoltunk, nem 
reagáltunk eddig, tettük mindezt azért, 
mert úgy gondoljuk, hogy a lakosaink 
nyugalma többet ér minden politikai 
csatározásnál. Mivel nem volt más je-
lentkező az önkormányzati feladatok 
elvégzésére, nem szerettük volna hó-
napokkal ezelőtt induló kampányidő-
szakban felkorbácsolni a nehezen elért 
köznyugalmat.

Többen kérdezték, hogy hogyan lehet, 
hogy nálunk nem volt másik induló? 
Biztosan hallhatunk majd különböző te-
óriákat a politológusoktól, és szerintem 
mindenkinek kialakult véleménye is van 
a kérdésről, azért néhány adatot bemu-
tatnék Önöknek. Országosan több mint 
900 településen csak egy polgármester-
jelölt volt. A közvetlen környezetünkben 
például Maglódon, Mendén, Péteriben és 
Monoron is ez volt a helyzet. Több olyan 
települést is ismerünk, ahol képviselőnek 
sem jelentkeztek csak a regnáló testü-
let tagjai, Péteriben is ez volt a helyzet. 
A lehetőség az indulásra mindenkinek 
adott volt, itt is. Nem szeretném elemez-
ni, hogy miért nem vállalkozott senki 
ezekre a feladatokra, talán mindenki elé-
gedett (ennek örülnék). Talán könnyebb 
a facebook és egy-egy álcivil szervezet 
mögé bújva a fotelből szítani a kedélye-
ket, mint ténylegesen feladatot vállalni 
és megoldásokat keresni, javaslatokat 
tenni. Azt is el tudom képzelni, hogy az 
emberek a nagypolitika aljas módszerei-
től riadtak vissza, és még sok más is oka 
is lehet, döntsék el Önök. Minden esetre 
annak nagyon örülök, hogy a „tét nélkü-
li” választásra azért sokan elmentek, és 
támogattak minket.

Gál Zsolt polgármester
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Ecser közbiztonsága megnyugtató a szülőknek

Szép hagyományt teremtett a település ön-
kormányzata, amikor immár jó néhány év-
vel ezelőtt bevezette az Ecseren élő, valame-
lyik egyetemen, főiskolán frissen diplomát 
szerző fi atalok köszöntését. A helyi vezetés 
felhívására idén Juhász Ilona jelentkezett, 
aki a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ren-
dészettudományi Karának civil szakirányán 
szerzett idén felsőfokú képesítést.

Mint mondotta, az egyetemen elsősorban 
a rendőrség, a katonaság, a büntetésvégre-
hajtás és a határőrség tisztjeit képzik, mely 
területek együttesen a biztonsági szakirányt 
képviselik az egyetem belső struktúrájában. 
A másik nagy szakirányt pedig a civil rendé-
szet alkotja, melynek fő területei a magán-
biztonság és az önkormányzati rendészet. 

E két nagy szakirányt pedig a Rendészettu-
dományi Kar foglalja magában. Az idei volt 
egyébként az első olyan tanév, amikor ön-
kormányzati rendészeti szakirányt indított 
az egyetem. S az itt végzők pedig két irány-
ban tudnak majd tovább tevékenykedni: 
egyrészt itt képezik ki a nagyobb biztonsági 
cégek vezetőit, másrészt pedig elhelyezked-
hetnek önkormányzati rendészet vezető-
jeként is. Az önkormányzati rendészethez 
olyan fontos munkakörök tartoznak, mint 
a közterületfelügyelet, valamint a mező- és 
halászati, valamint vadőri tevékenységek. 

Ilona jelenleg a fővárosi önkormányzati 
rendészetnél tölt be szolgálatvezető-helyet-
tesi munkakört. A diploma megszerzése 
egyébként nem jelentett számára egyben 

új munkahelyet is, 
hiszen a jelenlegin 
dolgozik már 14 éve. 
Munkahelyi vezetői 
bátorítására kezdett 
bele és végzete el 
sikeresen az egyete-
met, amihez részbeni 
anyagi és munka-
időkedvezményt is 

kapott, és tanulmányi szabadságot is bizto-
sítottak számára.  Ez pedig igen nagy segít-
ség a mai világban, hiszen máshol általában 
nem nagyon osztogatják az ilyen lehetősé-
geket. Így Ilona számára nem jelentettek 
újdonságot az új beosztásában ellátandó 
feladatok. Már meglévő tapasztalatai alap-
ján pedig úgy véli, hogy az önkormányzati 
rendészet területén nem elsősorban tisztek-
re, hanem sokkal inkább az utcákon, tere-
ken dolgozó felügyelőkre lenne nagyobb 
számban szükség. Az elmúlt időszakban 
sajnos az önkormányzatok eléggé háttér-
be voltak szorítva a biztonság terén. A mi 
kontinentális berendezkedésünkben ugyan-
is az az általános nézet uralkodik, hogy a 
rendfenntartás a rendőrség dolga. A mai 
körülmények között viszont ez a felfogás 
egyre inkább tolódik az angolszász típusú 
felé, mely szerint a rendfenntartásban az 
önkormányzatnak is van feladata. Az állam 
ugyanis már nem tud mindent egymaga 
megoldani, tehát szüksége van segítségre, 
amit viszont szervezett keretek között kell 
intézni. S ehhez az igényhez alkalmazko-
dott az egyetem, amikor beindította az ön-
kormányzati rendészeti szakirányt, aminek 

Gál Zsolt polgármester, Juhász Ilona frissdiplomás és Barta Zoltán jegyző az önkormányzati köszöntésen
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első évfolyamán végezhetett ő is. Az ilyen 
irányú feladatkör-bővülés egyébként annál 
inkább is indokolt, mivel az önkormány-
zatok jobban ismerik a saját lakosságukat, 
mintha szükség esetén egy közszolgálati 
szervet küldenének ki, melynek ismeretlen 
emberekkel kellene intézkednie ismeretlen 
helyen. A helyiek viszont jobban tudatában 
vannak a sajátosságoknak, tudják, hogy 
mire kellene odafi gyelni. A probléma másik 
oldalát pedig az a jelenség alkotja, hogy még 
mindig félünk a rendőrtől. Ezért az embe-
rek túlnyomó része csak azt a szervet látja 
benne, aki bírságol, megbüntet, felelősségre 
von. Így mindenképpen kedvezőbb lehet a 
légkör, ha közterületi problémáknál nem 
mindjárt a szigorúbb retorziók képzetét kel-
tő rendőr intézkedik. 

Amikor Ilona először kezdett el ezen a te-
rületen dolgozni, még nem tudta, hogy mi-
lyen jellegű problémákkal fog majd találkoz-
ni. S mivel Vácon töltötte gyermek- és ifj ú 
éveit, majd pedig onnan a fővárosba vitte 
útja, így jól látja a különbséget a fővárosi és a 
vidéki helyzet között. Mint mondotta, jelen-
leg még mindig Budapest a legfertőzötteb 
terület a közterületi problémákat illetően. 
Ebben szerepet játszik részint a lényegesen 
nagyobb lakosságszám, valamint a jelentős 
munkahelyi ingázó is. S míg a közterületi 
feladatok inkább a városokban szaporodtak 
meg s jelentenek növekvő problémát, addig 

vidéken még lényegesen kedvezőbb a hely-
zet. Itt ugyanis inkább a mezők, illetve a ta-
vak, folyók őrzése jelent nagyobb kihívást. 
Ugyanakkor az sem szerencsés, hogy rögtön 
bírsággal sújtjuk a szabálysértést. Számtalan 
esetben tapasztalható ugyanis, hogy az em-
berek nincsenek pontosan tudatában annak, 
hogy mit szabad és mit nem szabad tenni a 
közterületen. Viszont ha nagyobb lenne a 
tájékozottságuk, biztosan kevesebb szabály-
talanságot is követnének el. Egyébként ami 
az előnye, pontosan ugyanaz a hátránya is 
annak, ha valaki önkormányzati rendészi 
munkakörét saját lakóhelyén gyakorolja. 
Előfordulhat ugyanis, hogy ismerőst vagy – 
ami még ennél is kényelmetlenebb – szom-
szédot kell megbírságolnia, amiben jog-
szabályok kötik a kezét. S pontosan emiatt 
tartja szerencsés körülménynek, hogy nem 
Ecseren dolgozik. 

A faluba egyébként mintegy három éve 
költöztek s nagyon szerencsésnek tartják 
magukat, hogy pontosan azt kapták, amit 
vártak. Ő ugyanis Vácon nőtt fel, ami egy 
nagyobb város, így már ott sem mondható 
olyannak a biztonság, mint amilyennek len-
nie kellene. Időnként ugyanis hazalátogat s 
így pontosan tapasztalja a változásokat e té-
ren, ami sajnos nem nevezhető pozitívnak. 
Ezért is nagyon örülnek annak, hogy egy 
olyan településen sikerült megfelelő házat 
találniuk, ahol a gyerekeket nyugodt lélek-

kel el merik engedni a boltba, az iskolába. S 
a nagyobb gyerekek sem bántják, sőt isme-
rik egymást. Ez utóbbi miatt sokszor kicsit 
kívülállónak is érzi magát, mint például a 
szülői értekezleten, ahol az anyukák, apukák 
maguk is sok esetben osztálytársak voltak 
vagy szomszédok. Sőt, az ecseri facebook 
csoportban is nagyon jó az információáram-
lás, így mindenről tudomást lehet szerezni. 
Ezek pedig mind olyan körülmények, amik 
őt is, mint a többi dolgozó szülőt megnyug-
vással töltik el. Így idén felső tagozatossá 
vált gyermeke is biztonságosan haza tud 
már menni egyedül az iskolából, s nem kell 
attól rettegni, hogy elüti valami vagy esetleg 
megtámadják, megkörnyékezik. Sőt, úgy ta-
pasztalta, hogy a környező utcákból már ko-
rábban, 2., 3. osztályos gyerekeket is mernek 
engedni egyedül közlekedni a szülők. 

Szinte hihetetlen élmény számukra, hogy 
a mai világban létezik még olyan közösség, 
ahol az emberek nemcsak ismerik egymást, 
de fi gyelnek is egymásra, összetartanak, se-
gítenek, ahol tudnak.     

A Laky Ilonka Általános Iskola sportot 
kedvelő tanulói szeptember 22-én, vasár-
nap futóversenyen vettek részt Gyömrőn. 
Tanulóink 6 éves kortól 12 éves korig kép-
viselték intézményünket, sőt, még felnőtt 
és kutyás kategóriában is voltak indulóink.

A vidám hangulatban zajló program so-
rán közös bemelegítés után 1,2 kilométert 
kellett lefutni a gyömrői tó körül. 

Az alábbi eredmények születtek:
- 0-6 éves kategóriában Siklósi Vajk 

László ezüst érem,
- 7-10 éves kategóriában Tősér Ale-

xandra ezüst érem, Schnell Máté különdíj,
- 11-14 éves kategóriában Fischborn 

Gábor ezüst érem,
- Felnőtt kategóriában Molnár Zalán 

anyukája, Molnár Renáta bronz érem.
Az iskolánkat képviselő 14 fő sok szép 

élménnyel gazdagodott. Reméljük, jövőre 
még többen kapnak kedvet a gyömrői tó 
körüli futásra!

Lakysok sikerei a gyömrői futóversenyen

Az Irodalmi kör következő foglalkozásra ok-
tóber 30-án ’Író – olvasó találkozó’ kereté-
ben kerül majd sor, ez alkalommal azonban 
a kezdés időpontja kivételesen 18 óra lesz. A 
rendezvény vendégei Varga Balázs Imre és 
költőtársa, Winter Márton György lesznek.

Irodalmi kör
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Ötven éve dolgozik a közösségért
A hagyományoknak megfelelően, idén is a 
Szent István-napi rendezvények keretei között 
adta át Gál Zsolt polgármester az ’Ecserért’ 
megtisztelő díjat azon ecseri polgároknak, il-
letve csoportoknak, akik kimagaslóan sokat 
tettek a helyi közösségért. A kitüntetésre idén 
két ecseri lakost és egy csoportot is méltónak 
tartott a díjat alapító önkormányzat képviselő-
testülete. Közülük most Koczkás László ecseri 
polgárőr közösségért végzett munkáját szeret-
nénk kicsit közelebbről is bemutatni.

Amint azt a kitüntetett lapunk érdeklődésére 
elmondta, meglepte a kitüntetés híre s csodál-
kozott, hogy ő is kap ilyet, hiszen úgy gondolja, 
biztosan vannak mások is, akik megérdemel-
nék. De természetesen nagyon jól esett neki, 
amikor a hivatalos értesítőből tudomást szer-
zett a rá váró elismerésről. Visszaemlékezett, 
hogy amióta 20 éves korában, azaz pontosan 50 
évvel ezelőtt leszerelt, nagyon sok társadalmi 
munkát végzett a faluban. Bármilyen közössé-
gi munkáról volt is szó, legyen az rendezvény, 
lapátolás, kerítésépítés vagy bármi más feladat, 
ő mindig ment és segített, részvételére biztosan 
lehetett számítani. A katonaság után egyébként 
néhány évig tartalékos tűzoltó volt, utána pedig 
egy ideig az ecseri önkéntes egyesületnek lett a 
vezetője s ő vitte a fi atalokat a különböző ren-
dezvényekre, versenyekre is. Így mint önkéntes 
tűzoltó is jelentős közösségi munkát végzett, s 
ők őrizték otthon például a tűzoltóautó kulcsát 
és tárolták a tartalék üzemanyagot is. Később 
aztán ez a kapcsolat megszakadt. Amint pe-
dig 29 évvel ezelőtt lehetőség nyílt arra, hogy 
faluvédő egyesületet szervezzenek, annak lett 
az alapító tagja. Ez az egyesület alakult át 5 
évvel később polgárőrséggé, aminek szintén 
alapítói között szerepelt. Így elmondható róla, 
hogy ő az egyik legrégebbi múlttal rendelkező 
polgárőr a faluban, aki oroszlánrészt vállalt a 
helyi szervezet létrehozásában. Sőt, 10 évig 
betöltötte annak elnöki tisztét is, miközben a 
budapesti polgárőrségnek is vezetőségi tag-
ja volt. Kezdetben ugyanis szervezetileg mint 
agglomerációs polgárőrség még Budapesthez 
tartozott az egyesület. S ez volt az az időszak, 
amikor néhány barátjával együtt úgy gondol-
ta, hogy tenni kell valamit a közbiztonságért. S 
noha Ecser mindig is egy biztonságos kis tele-
pülésnek számított, ennek ellenére úgy érezték, 
hogy fontos szorgalmazni a polgárőrség meg-
alakítását, mert így meg tudják őrizni annak 
biztonságos jellegét.  S elképzelésük sikeresnek 
is bizonyult, mert így sok mindennek sikerült 
is elejét venni és megakadályozni. Amikor pél-
dául több, mint tíz éve egy bokszolót megké-
seltek egy helyi szórakozóhelyen, a telefonon 

kapott értesítést követően ők 2 percen belül 
kint voltak a helyszínen, hiszen éppen akkor 
szerveztek egy közös akciót a rendőrség rész-
vételével. S az így kiérkező mintegy 10 fő segít-
ségével meg tudták akadályozni, hogy további 
randalírozás, rendbontás alakuljon ki. De volt 
olyan eset is, amikor magát gázóraleolvasó-
nak kiadó bűnözőt fogtak meg Ecseren, aki 
kifi gyelte, hogy pont a focipályával szemben 
lévő egyik házban az apuka külföldön dolgo-
zik s az anyuka is munkában van. Így csak a 
11 éves kislány tartózkodott otthon, akihez 
becsengetett, majd pedig dörömbölni kezdett. 
Ám a kislánynak volt annyi lélekjelenléte, hogy 
felhívta őt. Ő pedig természetesen azonnal 
értesítette a rendőrséget is, így két irányból 
tudták megközelíteni a helyszínt s elfogták a 
gyanúsítottat, még mielőtt az bármi bajt tudott 
volna csinálni. Az illető egyébként egyáltalán 
nem volt profi nak nevezhető, hiszen Főgáz-os 
pólót viselt, miközben Tigáz-os igazolványt 
mutogatott. Elfogását követően pedig a járőrök 
haladéktalanul átvitték a maglódi rendőrőrsre, 
ahol elbeszélgettek vele. Innentől kezdve aztán 
rendőrségi üggyé vált az eset, s a folytatás pon-
tos részleteit már nem követték nyomon. 

Az ecseri polgárőrség egyébként nemcsak a 
biztonságra ügyel, hanem arra is, hogy emel-
lett örömet is szerezzen a település legifj abb 
lakóinak. Így mintegy 15 évvel ezelőtt Hosszú 
Mihállyal indította el a Polgárőr Mikulást, aki a 
gyerekek legnagyobb örömére járja a falu utcá-

it, hogy megajándékozza az arra érdemes apró-
ságokat. Mert – amint azt Koczkás László vallja 
– egy őszinte gyerekmosolynál nincs szebb do-
log a világon. Ezért idén is megkezdődtek már 
az előkészületi munkák, hogy amikor eljön a 
nevezetes december 6., minden olajozottan 
folyjon, s a nagyszakállú kora délutántól egé-
szen este 8 óráig minél több házba bekopog-
hasson. E nemes kezdeményezés megvalósítá-
sában nagyon sokat jelent számukra, hogy az 
önkormányzat anyagilag támogatja akciójukat. 
Emellett jelentős könnyebbség, hogy a mű-
velődési ház is minden tőle telhető segítséget 
megad, és természetesen a lakossági együtt-
működés is jelentős, amely adományokat juttat 
el hozzájuk. Sőt, örömteli körülmény, hogy a 
helyi vállalkozások is besegítenek s tavaly az 
egyik polgárőrelnökségi tag nagy összeggel já-
rult hozzá a program sikerességéhez. 

Az előkészületi munkálatok jelentős része 
az ecseri fi atalokra hárul. Ők azok, akik össze-
állítják és elkészítik a csomagokat. Sőt, kram-
puszokként is ők ülnek a Mikulás autóján, ami 
már önmagában is igen izgalmas szerepet je-
lent a számukra. S hogy maguk a főszereplők, a 
megajándékozott gyerekek hogyan reagálnak? 
Igen sokféle módon, melyeknek közös jellem-
zője, hogy mindig szívből jövő szeretettel, ked-
vesen. Volt például, aki zenélt is a Mikulásnak, 
mégpedig egyik évben hegedűvel, a másikban 
fuvolával. De számos verset is írtak már neki, 
sőt az egyik gyerek még meg is ajándékozta, 

Koczkás László köszönetet mond a kitüntetés átvétele után az ünnepségen
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hogy ő se maradjon ki a jóból. 
Az ecseri Polgárőr Egyesület megalakulása 

óta több szervezeti változás is történt hova-
tartozását illetően. Kezdetben az Ecseri Pol-
gárőr Egyesület a Budapesti és Agglomerációs 
Polgárőr Szervezetek Szövetségéhez tartozott. 
Azonban módosult a polgárőrségről szóló 
törvény és megtiltotta azt, hogy egy polgárőr 
egyesület a megyéjén kívüli szövetséghez tar-
tozzon. Így került az Ecseri Polgárőr Egyesü-
let a Pest megyei Polgárőr Szövetséghez. Azon 
belül egy önkéntes összefogás az EÜV (Ecser, 
Üllő, Vecsés) együttműködés. Ennek az átala-
kulásnak legnagyobb vívmánya, hogy a kisebb 
területi fennhatóság folytán jobban tudnak 
egymás településein segíteni. Így el tudják látni 
olyan rendezvények biztosítását is, mint pél-
dául esküvők, a Tour de Gyömrő program, a 
vecsési Káposztafesztivál, stb. De biztosították 
már például a helyszínt az isaszegi csatára tör-
ténő megemlékezéssel kapcsolatos harci ren-
dezvényen is. Az utóbbi időben csatlakozott 
a csoporthoz Gyömrő, majd pedig Isaszeg is. 
Ennek legnagyobb előnye, hogy több település 
nagyobb létszámú polgárőrsége könnyebben 
tudja biztosítani valamelyikük rendezvényét, 
miközben behatárolhatóbb az ellátandó terület 
is. 

A vecsési káposztafesztivál egy népes ren-
dezvény, ahová mintegy 100 polgárőrre van 
szükség, amit egy település szervezete sem 
tudna egymaga teljesíteni. Mindez azonban 
nem jelenti azt, hogy ilyen rendezvény esetén 
a környező települések védelem nélkül marad-

nának. Úgy szervezik ugyanis a munkát, hogy 
otthon is legyen polgárőr azért, hogyha valami 
időközben ott is adódna, azt is meg tudják ol-
dani. Az ecseri alakulat taglétszáma egyébként 
általában 15-25 fő között változik időszakosan, 
s átlagosan 18 fő körülinek mondható. Mind-
ennek pedig az az oka, hogy van, aki elköltözik 
a faluból, másnak esetleg megváltozik a mun-
kabeosztása, ami miatt nem tud részt venni a 
munkában. Ilyen esetekben az egyesület új ta-
gokat szervez be, ami elég nehéz feladatnak bi-
zonyult ezidáig. A tapasztalat azt mutatja, hogy 
mindenki a másikra vár s úgy véli, hogy majd 
a polgárőr megvédi a házamat. Tehát mindenki 
mástól várja a segítséget, ami nem csak ecseri 
jelenség, hanem általánosnak mondható. 

A lakosság egyébként nagyon megbecsüli a 
munkájukat, amit ma már több alkalommal 
a településen, sőt a körzeten kívül is igénybe 
vesznek. A megalakulásakor 15 főt számlá-
ló szervezet – az alapításhoz minimum 10 fő 
szükséges – látott már el biztosítási feladatot 
a Hungaroringen, Budafokon egy fesztivál 
alkalmával, valamint több futóversenyen és 
sportnapon. Az Ecseren kívüli feladatok elő-
re tudhatók, ilyenkor ugyanis egyeztetnek a 
környező települések vezetésével vagy a helyi 
polgárőrelnökkel. Az EÜV s az azóta csatlako-
zó települések polgárőrségének vezetői pedig 
havonta tartanak megbeszélést. Fontos, hogy 
politikamentesen dolgoznak, hiszen mindegy, 
hogy kinek milyen a politikai nézete, mert ez 
az ő munkájukat nem befolyásolhatja. 

Az ecseri polgárőrség kiegyensúlyozott kap-

csolatot ápol a település önkormányzatával, 
mely rendszeresen támogatja őket. De termé-
szetesen jó az együttműködésük a rendőrség-
gel is, akiknek szintén igyekeztek segítségükre 
lenni a legutóbbi kazántolvajlási eset felgön-
gyölítésében is – természetesen a kiépített te-
lepülési kamerarendszer hatékony igénybevé-
telével.

Koczkás László életének és munkásságának 
mindig is központi részét foglalta és foglalja 
el a közért, a település biztonságáért történő 
fáradozás. S családjában az utánpótlást illető-
en sincs gond, hiszen fi a, Norbert is polgárőr 
immár 23 éve. A jövőt illetően pedig addig 
szeretné ezen feladatokat ellátni, amig egész-
sége engedi és a családja is támogatja. Hiszen 
részben nekik is köszönhető, hogy mindazt 
véghez tudta vinni, amit elért, mert nélkülük 
biztosan nem ment volna. A lakosság pedig 
mindig biztonságban érezheti magát, ha egy-
egy rendezvénynél feltűnik kedves, megnyug-
tató mosolya.

Az Ecserért-díj átadását követő ünnepi 
műsor előadója Kalina Enikő énekművész 
volt, aki a számos népdal és operettsláger 
között az ’A csitári hegyek alatt’ kezdetű 
népdal változatával is megajándékozta 
hallgatóságát, mely egyébként szerepelt 
Kodály Zoltán gyűjtésében is. 

A Péteriben élő énekesnő 
örömmel tett eleget az ecse-
riek meghívásának s elárulta, 
hogy családi kapcsolataiban, 
nagymamája révén élnek még 
rokonai is a faluban. Ám a he-
lyi közösségek érdekében vég-
zett munka sem ismeretlen 
számára, hiszen lakóhelyén 12 
évig volt önkormányzati kép-
viselő. Emellett ellátta az ok-
tatási és szociális, valamint a 
pénzügyi ellenőrzési bizottság 
elnöki tisztét és aktív résztve-
vője volt a rendezvények szer-
vezésének is. Így jól ismeri a 

közért végzett munkát s nagyra értékelte 
az ecseri díjazottak tevékenységét. Náluk 
Péteriben is jutalmazzák az ilyen termé-
szetű fáradozást, ám ott ötévenként, azaz 
minden önkormányzati ciklusban egy 
díszpolgári címet ítélnek oda az arra ér-

demesnek tartott személynek. 
Jelenleg azonban civil életében már egy 

egészen más, pénzügyi területen dolgozik 
egy multinacionális cégnél Fóton. Ám az 
éneklés továbbra is a szívügye. Mint mon-
dotta, a dalok sok mindent elárulnak, sok 
értékes mondanivalójuk van, ami mindig 
a szívekig hatol. De természetesen az sem 
elhanyagolható, hogy az emberek szeret-

nek mulatni is, így 
fejezve ki örömüket s 
bánatukat egyaránt. 
A művésznő nagysi-
kerű előadását Gonda 
László zongoramű-
vész kísérte. Az egri 
illetőségű fi atal mű-
vész több jeles Heves 
megyei kitüntetés bir-
tokosa már, melyek 
mellett tavaly a par-
lamentben vehette át 
a zenepedagógusként 
és művészetszervező-
ként végzett munká-
jáért járó díjat is.              

A csitári hegyek alatt…

Kalina Enikő előadását Gonda László zongoraművész kísérte

Halottak napi fúvószenei áhítattal egy-
bekötött megemlékezésünket november 
1-jén, pénteken16.45-kor tartjuk az ecseri 
temetőben, melyre mindenkit szeretettel 
várunk. 

Ecseri Római Katolikus Egyházközség
Zöld Koszorú Hagyományőrző Kör

Temetői áhítat
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Idén is izgalmas volt az Ecser Open teniszviadal

Az idei, sorban VII. Ecser Open teniszverseny a megszokott helyen, a 
Home Center mögötti pályákon került lebonyolításra szeptember végén. 
Mint Sztancsik Csaba és Antal Lajos, a rendezvénysorozat elindítói és 
főszervezői elmondták, idén 14 páros állt rajthoz, melyek között a férfi ak 
voltak többségben, s a szebbik nemet mindössze egyetlen duo képviselte. 

A töretlen érdeklődést pedig ékesen bizonyítja, hogy a rendezvény 
Ecseren túlról is odavonzotta az érdeklődőket. A főszervezők és a részt-
vevők egyaránt nagyon örültek a programra kilátogató Gál Zsolt polgár-
mester ígéretének, hogy reményeik szerint a X. Ecser Opent már otthon, 
Ecseren szeretnék megrendezni. Akkorra ugyanis már bizakodó elkép-
zeléseik szerint szeretnék elérni, hogy saját teniszpályája legyen Ecser 
nagyközségnek. 

A felmerülő versenyköltségeket részben a résztvevők nevezési díjából, 
részben pedig a szponzorok, így az I-Com Irodaellátási Kft ., a Koszta 
Sped Kft ., a BG Transport Hungary Kft ., a www.roomfi ve.hu, valamint a 
Fehér Kft . Rákóczi Sütödéjének hozzájárulásból tudták fedezni. S hogy 
a szervezők milyen jól gazdálkodnak a rendelkezésükre álló pénzesz-
közökkel mi sem bizonyítja jobban, mint hogy az évek során össze-
gyűlt megtakarításaikból idén már tudtak sátrat és padokat, székeket is 
vásárolni, hogy ezzel is kulturáltabbá és komfortosabbá varázsolják a 
körülményeket. A torna valamennyi résztvevőjét meghívták egy közös 
vacsorára is, amit természetesen már az új sátrukban, az új padokon és 
székeken ülve fogyasztottak el. A menü pedig jászkunsági módra elké-
szített székelykáposzta volt, tejföllel gazdagon meglocsolva. A szakács 
teendőit ezúttal is Bojtok György látta el, aki az évek során nyújtott ki-
váló gasztronómiai teljesítménye jóvoltából elnyerte a verseny örökös 
világbajnok mesterszakácsa címet is. S noha nem éppen a szomszédból, 
hanem Túrkevéről jár ide, elmondta, hogy mindig megtiszteltetésnek 
veszi a felkérést. 

A kora estig tartó versengés végeztével kerültek kiosztásra a jól meg-
érdemelt díjak, melyeket nemes küzdelmekben a következő párosok tud-
hatnak idén magukénak: 1 helyezett: Pukkai Attila – Tálas Tibor, 2.helye-
zett: Molnár Károly – Tarcsi János, 3.helyezett: Petruska Roland – Szabó 
Norbert. A legszimpatikusabb csapat különdíjat pedig a Bodnár Gabriel-
la – Maros Andrea összetételű hölgycsapat érdemelte ki. Így a vándorku-
pát a Pukkai Attila – Tálas Tibor páros őrizheti egy évig. A győztesek és a szervezők

Az Ecser Open falubeli résztvevői

Nagyszámú sportbarát állt rajthoz idén hetedszer
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A Cserfa következő, 2019. 11. szá-
ma november 16-án jelenik meg. 
Nyomdába adás: november 11. 
Lapzárta: november 4.

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

Az önkormányzati választások apropó-
ján idézzük fel Egyházunk társadalmi 
tanítását. XIII. Leó pápa óta, aki kiállt 
a munkások jogai mellett, minden pá-
pánk megnyilatkozott politikai téren is. 
A XX. század embertelenségei bőven 
adtak erre okot. Ferenc pápánktól is 
sokszor halljuk azt a krisztusi tanítást, 
hogy karoljuk fel a szegényt, az eleset-
tet, a kitaszítottat, a perifériára kerültet. 
Krisztus személyesen így cselekedett, 
ezért pápái és püspökei tanítása sem 
változott 2000 év alatt. 

Mi is ez a tanítás? A főparancs: a sze-
retetparancs. Mi is az a politika? A polis 
(azaz görög szóval: az akkori városál-
lamok, ma úgy mondhatnánk, hogy a 
társadalom) berendezkedésével, értéke-
ivel való foglalkozás. Politikus tehát az, 
aki ezzel foglalkozik. Krisztus tanítása 
kristálytiszta: a társadalom berendez-
kedésének alapelve a közjó legyen. A 
politika dolga, a politikusok feladata 
nem más, mint a közjó előmozdítása. 
Ebben az értelemben mindannyian po-
litikusok vagyunk. A szeretetparancs 
arra hív, hogy tegyek meg mindent Is-
ten dicsőségére és a felebarátaim javára. 
Az ő legfőbb javuk, azaz az igazi közjó: 
Isten Országának építése a szívekben és 
a társadalomban, végső soron az üdvös-
ség. Átjárnunk Krisztus örömhírének, a 
másikhoz lehajló szeretetének hálójával, 
szövetével a társadalmat, ez a mi külde-
tésünk. Nem távol maradni a politiká-
tól azért, mert sokat csalódtam, és mert 
„fújj, mocskos”, hanem belevinni az Ő 
értékrendjét oda, ahonnan a világból 
még hiányzik. Nem az a dolgom, hogy 
meneküljek a süllyedő hajóról. Sem az, 
hogy karba tett kézzel nézzem, ahogy 

mások foltozzák a lyukakat. Hanem 
hogy cselekedjek: odaszaladjak és segít-
sek foltozni. Ha éppen a politika terén 
kapott léket társadalmunk hajója, akkor 
ott segítsek. Lelkiismereti kötelességem 
választani. Ha otthon maradnék, az 
maga is egy választás: döntsenek azok, 
akik nem feltétlen a főparancs alapján 
akarják berendezni a társadalmat.

Egy adott személyt (a továbbiakban 
értsd: pártot is) az alapján választunk 
meg, hogy belőle nézzük ki: ő akarja és 
tudja legeredményesebben képviselni 
az imént említett célunkat. Konkrétan 
kik az erre legalkalmasabb személyek? 
Egyházunk pártpolitikát nem folytat, 
a Tanítóhivatal az alapelveket fogal-
mazza meg. A választópolgárok pedig 
felelősségteljes felnőttek, akik maguk 
döntenek. Mi alapján? A politikában 
sincs teljesen fehér vagy teljesen fekete. 
Tökéletes, ideális párt nem létezik. A le-
hetőségek közül azt kell választanunk, 
aki eddig Krisztus tanításához leghű-
ségesebben élt. Jézus segít a választás-
ban, amikor azt mondja: gyümölcseiről 
ismerni meg a fát. A vezetésben nincs 
helye a bizonytalankodásnak vagy a kö-
pönyegforgatásnak. Aki eddig a tetteivel 
bizonyította krisztusi értékrendjét, ab-
ból tudom kinézni, hogy ezentúl is ezt 
teszi, ezért méltó a szavazatomra. Ebben 
is különbözik a választás a hétköznapi 
élettől: míg az előbbiben az illető eddi-
gi cselekedetei alapján döntök, addig az 
utóbbiban 70x-7x megbocsátok, és min-
dig adok új esélyt a felebarátomnak.

Balázs atya
Rejtvény: Hol található a Szentírásban 
Jézusnak a választásban segítő monda-
ta? 20/433-15-57

Politika
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Jármai József, volt elnökük emlékére rendezte meg legutóbbi ver-
senyét a Rákosmezeje Horgászegyesület. A versengés győztesei-
nek szívből gratulálunk!

Autómentes Napot rendezett 2019. szeptember 20-án a Laky 
Ilonka Általános Iskola és a Rábai Miklós Művelődési és Kö-
zösségi Ház. A roller, a bicaj mellett a sörbicikli volt a legnép-
szerűbb közlekedési eszköz. Természetesen sör nélkül.

A Szlovák Kórusok XV. Ökumenikus Találkozójára és Egy-
házzenei Hangversenyére 2019. szeptember 28-án került sor 
Rudabányácskán, a görög-katolikus templomban. A rendez-
vényen hagyományőrzőink dalköre is fellépett Balázs atyával 
kiegészülve. 

Az Idősek Világnapján teadélután keretében Gál Zsolt polgármester ünnepi beszédével, valamint Bányai Márton és zenekara 
nótadélutánjával köszöntötte Ecser önkormányzata a falu nyugdíjasait. Az előadás nagy közönségsikert aratott.

Ilyen lesz az ecseri minibölcsőde. Az Arany János utcában 
épül, az óvoda melletti telken. A Pénzügyminisztérium 75 mil-
lió forinttal támogatja, plusz önkormányzati saját forrás.

Cserfa_2019_októberr_03.indd   12 2019. 10. 14.   16:28:19


