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Alakuló képviselő-testületi ülés – október 21.
2019. október 21-én tartotta 
meg választás utáni első ülését 
a képviselő-testület. A Rábai 
Miklós Művelődési Ház Há-
zasságkötő termében a Him-
nusz elhangzása után Seregély-
né Szentesi Tünde Krisztina, 
a Helyi Választási Bizottság 
elnöke ismertette az október 
13-i önkormányzati választás 
jogerős eredményét. Ezután a 
megválasztott képviselők: Sze-
verné Csekei Csilla, Szilágyi 
Szilvia, Szilágyi Károly, Hor-
váth Tamás, Oláh Gábor, Dr. 
Gózony Gábor letették eskü-
jüket, majd átvették megbízó-
leveleiket.

A Helyi Választási Bizottság 
elnöke ismertette a polgár-
mesterválasztás eredményét is, 
majd Gál Zsolt polgármester 
letette a hivatali esküt és átvette 
megbízólevelét.

Seregélyné Szentesi Tünde 
a Helyi Választási Bizottság 
nevében megköszönte a Sza-
vazatszámláló Bizottsági tagok 
és a Polgármesteri Hivatal dol-
gozóinak áldozatos munkáját, 
amelyet a választás lebonyo-
lításában végeztek. Megkö-
szönte a 2014. és 2019. között 
dolgozó képviselők, bizottsági 
tagok tevékenységét és sok si-
kert kívánt a polgármester úr-
nak és az új testületnek.

Az alakuló ülés szigorú-
an előírt napirendje szerint 
módosították a Szervezeti és 
Működési Szabályzatot, majd 
megválasztották az önkor-
mányzati bizottságok tagjait. A 
bizottsági struktúra nem válto-
zott, továbbra is három bizott-
ság segíti a testület munkáját.

Pénzügyi Bizottság:
elnök: Horváth Tamás
elnökhelyettes: Dr. Gózony 

Gábor
tagok: Szeverné Csekei Csilla
Horváth Zsolt Péter (külső 

bizottsági tag)
Del Mediconé Czifra Mónika 

(külső bizottsági tag)
Oktatási és Szociális Bizott-

ság:

elnök: Sze-
verné Csekei 
Csilla

elnökhelyet-
tes: Szilágyi 
Szilvia

tagok: Oláh 
Gábor

Kóspál Zsu-
zsanna (külső 
bizottsági tag)

S z a t m á r i 
Z s u z s a n n a 
(külső bizott-
sági tag)

Ügyrendi Bi-
zottság:

elnök: Dr. 
Gózony Gábor

elnökhelyet-
tes: Szilágyi 
Szilvia

tag: Szeverné 
Csekei Csilla

A bizottsági tagok is esküt 
tettek és átvették megbízóleve-
leiket.

Az ülésen a polgármester 
javaslatára alpolgármestert is 
választott a képviselő-testület. 
Titkos szavazással Szilágyi 
Károlyt választották meg tár-
sadalmi megbízatású alpol-
gármesternek. A szavazás után 
Szilágyi Károly is letette a hiva-
tali esküt.

A képviselő-testület tájékoz-
tatót hallgatott meg az össze-
férhetetlenségi szabályokról, a 
vagyonnyilatkozat-tételi köte-
lezettségről. Határozatokat fo-
gadott el a polgármester és az 
alpolgármester juttatásairól, a 
legfontosabb további teendők-
ről és tagokat delegált a társu-
lási tanácsokba.

Az ülés végén Gál Zsolt pol-
gármester gratulált a képvise-
lőknek elnyert mandátumuk-
hoz. Megköszönte a korábbi 
önkormányzati ciklusban vég-
zett tevékenységüket. Meg-
köszönte továbbá a szavazást 
lebonyolítók fáradságos mun-
káját.

Az ünnepélyes ülés a Szózat 
közös eléneklésével ért véget.

Az új képviselő-testület tagjai és a külső bizottsági tagok

aa Gál Zsolt polgármester leteszi a hivatali esküt Seregélyné Szentesi 
Tünde Krisztina, a Helyi Választási Bizottság elnöke előtt

Szilágyi Károly társadalmi megbízatású alpolgármester leteszi a hiva-
tali esküt 
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Régészeti feltárás, bombakutatás
Mi történik Ecser határában? 

Ahogy arról már több alkalommal 
beszámoltam Önöknek, Ecser Vecsés 
felőli részét 2002-től egy cégcsoport 
jelentős banki hitel segítségével felvásá-
rolta. Több mint 400 hektár terület ke-
rült egy ingatlanforgalmazó cégcsoport 
kezébe. Az addig túlnyomó részben 
mezőgazdasági területeket belterület-
be vonták. Szinte az összes közművet 
bevezették rájuk, átminősítették gaz-
dasági területté tulajdonképpen Ecser 
határának jelentős részét. A 2008-as 
gazdasági válság következtében megáll-
tak a fejlesztéssel, nem értékesítették és 
nem gondozták, csak a minimális mér-
tékben. Ez eddig az önkormányzatnak 
semmilyen előnnyel nem járt, minden 
megjelenő beruházást eltántorítottak a 
magas árral, ezért Ecser gazdasági fej-
lődése megtorpant. Az önkormányza-
tok fi nanszírozása átalakult. 

Az egyre csökkenő bevételek mel-
lett a helyi adóbevételek bevezetése, 
emelése irányába kényszerítették az 
önkormányzatokat. Ecseren is beveze-

tésre került a telekadó, ezzel a nagyobb 
területek tulajdonosaira is nyomás ne-
hezedett. A területek tulajdonosai ellen 
felszámolás indult, és egy jelentős része 
visszakerült a fi nanszírozó bankhoz. 
Jelenleg ennek a folyamatnak a követ-

kező részét láthatjuk. A körforgalomtól 
Vecsés felé eső részen régészeti feltárást 
és bombakutatást végeztet a terület tu-
lajdonosa, a Szegfű utca mögötti részen 
a körforgalomból Budapest felé pedig 

utat építenek és 
közművezetéke-
ket fektetnek le 
az ottani terüle-
tek hasznosítha-
tóságának érde-
kében. 

Amint biztos 
információkkal 
rendelkezünk, 
azonnal tájékoztatni fogom lakosainkat 
a várható beruházásokról. 

Elkészült az orvosi rendelő tetőépíté-
se, már a napelemeket is visszakötötték 
a rendszerbe. A következő lépés a járda 
és a parkoló rendezése lesz. 

Több jövő évi beruházásunk előké-
szítése zajlik, ezek közül mindegyikre 
rendelkezésre áll az anyagi fedezet. Út- 
és járdaépítések kezdődhetnek el ter-
mészetesen ütemezetten. 

Sikerült pályázati forrást nyernünk 
a temető belső útjainak összekötésére, 
járdaépítésre és az MTZ traktorunk 
cseréjére is.

Gál Zsolt polgármester

„Elkészült az orvosi 
rendelő tetőépítése, 
már a napelemeket 
is visszakötötték a 
rendszerbe” 
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Ecser Nagyközség Önkormányzata ok-
tóber 22-én tartotta az 1956-os Forra-
dalom és Szabadságharc 63. évfordulója 
alkalmából rendezett megemlékezését 
a Rábai Miklós Művelődési Házban. 
Az ünnepségen beszédet mondott Dr. 
Szűcs Lajos országgyűlési képviselő, va-
lamint Gál Zsolt polgármester. A tiszte-
letadáson megjelent Dr. Tanczik Balázs 
plébános és Barta Zoltán jegyző is.

A Himnusz hangjainak felcsendü-
lése után Dr. Szűcs Lajos beszédében 
rámutatott, hogy október 23. csodála-
tos évforduló a magyarok számára. 63 
évvel ezelőtt, ezen a napon Magyaror-
szág szabad lett, ami egyúttal egy álom 
kezdete is volt. S ebből az álomból az 
összefogás valóságot teremtett. Ez a 
nap egy olyan történet kezdete volt 
1956-ban, ami minden embernek ott 
él a szívében: a nemzeti egység és a 
függetlenség megteremtésének törté-
nete. A képviselő kiemelte, hogy így 
ez a nap a magyaroknak soha többé 
nem kérdés lesz már, hanem kijelen-
tés, aminek pont van a végén. S ha azt 
érezzük, hogy erővel törnek a magyar 
családokra, akkor ebből a kijelentésből 
előbb egy határozott hang lesz, majd 
egy erőteljes kiáltás. A bátorság és a 
tisztelet hangja: „Tiszteletet Magyaror-
szágnak!” Dr. Szűcs Lajos hangsúlyoz-
ta, hogy csak ennyi, amit mi kérünk. 
Nem mondjuk meg, hogy más mit 
tegyen. De velünk se tegyék azt, amit 
csak a gyenge országokkal tehetnek 
meg. Mert mi erősek vagyunk és bát-
rak. Mert ’56 nemzedéke itt él velünk 
és itt él a szívünkben. Mert Magyaror-
szág ma szabad és független, és ennek a 
szabadságnak a gyökerei mélyek, mert 
összefogásból, bátorságból és forrada-
lomból meríti erejét: 1956. október 23. 
örökségéből. Amit szüleink és nagy-
szüleink megálmodtak és megvalósí-
tottak. Egy páratlan tett, amire mind-
annyian büszkén gondolunk és amiért 
ma köszönetet mondunk együtt az or-
szágban és minden egyes közösségben, 
ahol magyar családok élnek. Legyenek 
bárhol a földön, a nagyvilágban. Mert 
ez a mi közös pontunk, egy közös dob-
banás a magyarok szívében. Ezt köve-
tően az országgyűlési képviselő arra 
emlékeztetett, hogy a szabadság áráért 
legkevesebb egy, de inkább két gene-
rációval fi zettünk. Majd rámutatott, 

hogy erre hívta fel a 
fi gyelmet 1989. júni-
us 16-án, Nagy Imre 
újratemetésének nap-
ján egy fi atalember is, 
akit Orbán Viktornak 
hívtak: “A hatodik ko-
porsóban nyugszik a 
jövőnk” – mondotta 
akkor. Beszédében a 
képviselő kitért arra 
is, hogy november 
4-én megérkezett egy 
sokkal erősebb hata-
lom s vele együtt az 
erőszak, az árulás és a 
félelem. Mert – amint 
Bibó István fogalma-
zott – “a szabadság 
ott kezdődik, ahol 
megszűnik a félelem”. 
De – mint Dr. Szűcs 
Lajos emlékeztetett – 
a forradalmároknak 
és minden egyes em-
bernek volt egy közös 
üzenete, hogy mi, ma-
gyarok nem vagyunk 
hajlandók többé félni. Ezért jött ide no-
vemberben a világ legnagyobb páncé-
los hadserege, vért és erőszakot hozva. 
S ennek nem volt elég a vér és erőszak, 
a magyart ismét félni akarta megtaní-
tani. Mert tudta, ha a magyar lázad, 
akkor mások 
is követni 
fogják, s ak-
kor vége a bi-
rodalomnak, 
a zsarnok-
nak is. Majd 
a képviselő 
Nagy Imré-
nek a mátyás-
földi szovjet 
katonai pa-
rancsnokság 
é p ü l e t é b e n 
íródott leveléből idézett, amiben a Ma-
gyarország elhagyását kérő felvetésre 
válaszolt: “Élesen tiltakoztam a tegnap 
történtek miatt és kijelentettem, hogy 
politikai magatartásomról csak mint 
szabad és független ember fogok nyi-
latkozni.” “…mint szabad és független 
ember…” – ismételte meg a képviselő, 
kérve az ünneplőket, hogy e szava-

kat soha ne feledjék azzal az emberrel 
együtt, aki azokért vérét is adta. Majd 
hangsúlyozta, hogy e szavak a jövőt 
jelentették, a mi jövőnket, ami végül 
mégis valóság lett. S ezt már tőlünk 
nem vehetik el, mert már a mi öröksé-
günk és a mi felelősségünk is: a szabad 
és független Magyarország. 

Gál Zsolt ünnepi beszédében kifej-
tette, hogy a 63 évvel ezelőtti októberi 
események meghatározták a magyar 
történelem alakulását a XX. század 
második felében és lámpásként világí-
tottak, illetve mércét adtak a rendszer-
váltás idején. A polgármester vissza-
emlékezett, hogy még a II. világháború 
borzalmait és veszteségeit sem heverte 
ki nemzetünk, amikor már egy újabb 
rém, a Rákosi-diktatúra réme szorí-
totta gúzsba. Ám Sztálin 1953-as ha-
lála felcsillantotta a reményt, s Rákosi 
mellett megjelentek a reformerek, élü-
kön Nagy Imrével. Ők persze 1955-re 
visszaszorultak, de a szellemet kisza-
badították a palackból. S az ifj úság 
szervezkedni kezdett, megalakították 
a Petőfi -kört. Ennek tagjai vitaesteket 
tartottak, nyíltan bírálták a diktatúrát 
és Rákosi lemondását követelték. Hit-

„1956 nemzedéke itt él velünk és itt él a szívünkben”

Dr. Szűcs Lajos

Virágcsokor a hősök emlékére
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tek abban, hogy nyíltan ki kell mon-
dani mindent, mert nem akartak min-
dent eltűrő tömeg lenni. A folyamat 
Rajkék rehabilitációjával és újrateme-
tésével gyorsult fel. Az egyetemisták 
pontokba szedték követeléseiket, majd 
október 23-ára egy tüntetést hirdettek, 
hogy kifejezzék szimpátiájukat és szo-
lidaritásukat a lengyelek mellett. S in-
nen kezdődik a magyar csoda 12 napja. 
Csoda, hiszen egy megalázott, min-
dennapjaiban megnyomorított, szabad 
akaratában korlátozott nemzet egy nála 
jóval hatalmasabb elnyomótól nem fél-
ve fellázadt. S bár a túlerő legyőzte, de 
példát mutattak bátorságból, erkölcsi 
nagyságból, a szabadság szeretetéből, 
társadalmi szolidaritásból. A település-
vezető 1956 októberének eseményeit 
értékelve ki-
fejtette, hogy 
jóllehet a sza-
b a d s á g h arc 
elbukott, de 
ez nem azért 
történhetett 
meg, mert a 
magyar nép 
s z a b a d s á g -
vágya cse-
kélyebb lett 
volna bárki-
énél is. Majd 
emlékeztetett, hogy cserben hagyott 
bennünket a nyugat, keletről pedig jött 
a túlerő, mely 1956. novembe 4-én is-
mét eltiporta a magyar nép akaratát. 
Pedig mi csak annyit szerettünk volna, 
ami minden embert megillet: az em-
beri méltóságot és azt a jogot, hogy az 
életünket saját magunk irányítsuk s a 
jövőnkről önállóan dönthessünk. Be-
szédének zárásaként a polgármester 
1956 üzenetét Tamási Áron szavaival 
fogalmazta meg, melynél szebben azt 
még senki nem tudta kifejezni: “A ke-
hely, amelyben a magyarok vércseppjei 
szentelik meg az éltető italt, a világot 
arra inti, hogy nagyobb gonddal és 
tisztább lélekkel őrködjék az emberi 
lét méltósága fölött.” S amint a telepü-
lésvezető hangsúlyozta: nekünk sincs 
több dolgunk ennél, bár ez egy embert 
próbáló, nagyon nehéz feladat.

Az ünnepi beszédeket követően a 
Laky Ilonka Általános Iskola 7. b osz-
tálya mutatta be színvonalas műsorát, 
amit Serfőző Gyuláné állított össze és 
tanított be részükre. A megemlékezés a 
Szózat hangjaival zárult.

Gál Zsolt

A férfi ak is megérdemlik az ünnepet
Az ecseri Nyugdíjas Klub segítőkészségét, a 
falu közösségi életében kifejtett aktivitását 
mindenki jól ismeri a településen. Sok-sok 
önzetlen támogatásuk mellett pedig szívesen 
veszik, amikor az Idősek Világnapja alkalmá-
ból az önkormányzat vendégei lehetnek s egy 
kellemes teadélután keretében ők az ünnepel-
tek. Ilyenkor nem énekelnek, verselnek vagy 
táncolnak, hanem kivételes lehetőségként 
élvezettel nézik a tiszteletükre adott műsort. 
Ám mindezek mellett az év során gondot for-
dítanak arra is, hogy saját tagságuk jól érezze 
magát a klubban s rendezvényeik egyúttal a 
közösségépítést is szolgálják. 

Így évente több ünnepi összejövetelt is 
tartanak, melyek közül nem nevezhető min-
dennapi eseménynek a Férfi nap. Mint Soso-
vicza Jánosné Mariska néni, a klub vezetője 
elmondta, már az elődeik is megrendezték, s 
amikor ő átvette a vezetést, akkor is megvolt 
már. Férfi napnak pedig azért nevezték el, mert 
van Nőnap és Anyák napja is. Ezért úgy vélték, 
hogy a férfi akat is illik megtisztelni annyival, 
hogy megtartják az ő napjukat is. Ilyenkor a 
szokásos ünnepi programjuk csak annyiban 
változik, hogy érkezéskor nem férfi , hanem 
egy hölgy várja a vendégeket az előcsarnok-
ban, aki nem egy szál virágot, hanem egy-egy 
dobozos sört ajándékoz az érkező férfi aknak. 
Az ünnepi műsort is a férfi ak tiszteletére ál-
lítják össze, s az előadott dalok, nóták és ver-
sek is róluk szólnak. Ezeket a hagyományokat 
folytatták az idei, szeptember 21-én megtar-
tott alkalommal is, aminek most kivételesen 
nem volt vendégfellépője sem. A műsort teljes 
egészében a Kultúrcsoport adta, amit a meghí-
vott vendégek között nézett végig Barta Zoltán 
jegyző, valamint Kun Attila, az EKO Kft . veze-
tője és neje is.

S noha a Nyugdíjas Klub Kultúrcsoportjá-
ban mindössze 3 fő képviseli az erősebb ne-
met, ők mindig nagy lelkesedéssel vesznek 
részt mindenfajta közösségi munkában és 
programban. Így mindannyian örömmel ve-
szik a nekik szóló ünneplést is. Kurunczi Lajos 
– aki oszlopos tagja a közösségnek, s a szín-
padon is gyakran szerepel prózával és verssel 
egyaránt – elmondta, hogy korábban több volt 
a férfi tag, ő viszont 
már ebbe az összeté-
telbe csöppent bele. 
A Férfi nap megün-
neplését pedig annál 
is inkább örömmel 
veszi, mert így a ro-
hanó hétköznapokban 
legalább van egy kis 
szusszanásnyi szünet. 

S ahogy a nők, úgy a férfi ak is megérdemlik 
ezt az ünnepet. Mint ahogy a családokban, 
így a klubban is szükség van mindkét nemre 
és tiszteletükre ahhoz, hogy rend és béke le-
gyen. Sajnos azonban a mindennapi életben 
még mindig tapasztalható, hogy a nőket ese-
tenként hátrányos megkülönböztetés éri, s 
például a fi zetésüket alacsonyabban állapítják 
meg, mint férfi társaikét. Ő pedig még annak a 
generációnak a tagja, amikor a nők elmentek 
traktoristának is, hogy ezzel is hozzájáruljanak 
a család megélhetési gondjainak enyhítéséhez. 
De ma is tapasztalható, hogy nő ül egy kamion 
volánjánál, ami még férfi aknak sem egyszerű 
feladat. Pedig a hölgyeknek az elvégzett mun-
ka után még otthon sincs pihenőjük, hiszen a 
családi teendők főként rájuk hárulnak. Ezért 
az ideális megoldás az lehetne, ha nekik rö-
videbb vagy rugalmas lenne a munkaidejük, 
hogy még a családdal kapcsolatos teendők is 
beleférjenek a napjukba. Ennek pedig mindig 
a nő a központja, s jóllehet a férfi ak 10-12 órát 
is dolgoznak, de rájuk már otthon nem várnak 
egyéb ellátandó teendők. S természetesen a 
gyerekek nevelése is elsősorban a hölgyekre 
hárul. Sajnos azonban azt tapasztaljuk, hogy 
a munkahelyi elfoglaltságok miatt a család, 
gyerekek nevelése egyre inkább háttérbe szo-
rulnak. 

S jóllehet vannak nagycsaládok, s a tenden-
cia is ezek támogatásának irányába mutat, ám 
sajnos a gyerekekkel nem foglalkoznak otthon 
eleget. Pedig nem az a legfontosabb, hogy az 
embernek kocsija legyen, hanem a család az, 
ami mindennél fontosabb. S a nőkre háruló 
sok-sok feladatot pedig a férfi ak segítenek biz-
tosítani a háttérből. Ehhez viszont jó munka-
hely és jó fi zetés szükséges, hogy a család létét, 
anyagi hátterét biztonságosan tudják tartani. 
Viszont a férfi aknak is szüksége van arra, hogy 
otthonuk, stabil családi hátterük legyen, mert 
ez visszatükröződik a munkában is, s nélküle  
ők sem tudnak teljesíteni. 
   A férfi  és nő tehát itt is kiegészíti egymást, s 
egyik sincs meg igazán a másik nélkül. Ezért 
igen illő dolog, hogy mindkét nem kapott egy-
egy ünnepnapot a naptárban, hangsúlyozta 
Kurunczi Lajos.
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Az októberi irodalmi kör keretében a résztve-
vők megemlékeztek a Halottak napja és a Min-
denszentek ünnepéről, s eltávozott szeretteink, 
valamint a Kör   törzstagjának, a közelmúltban 
elhunyt Veréb Magdolnának emlékére gyertya-
gyújtásra is sor került. A foglalkozás további 
részében pedig Vágvölgyi Lajosné, a programso-
rozat vezetője író – olvasó találkozót szervezett, 
melynek meghívott vendége Varga Balázs Imre 
ecseri illetőségű költő volt. A fi atal költővel már 
több ízben is találkozhattak a helybeliek, hiszen 
– egyebek között – az ecseri Szent Antal temp-
lomban is tartottak már egy felolvasó estet költő- 
és lovagtársával, Winkler Márton Györggyel. Az 
Irodalmi kör vezetője pedig kiemelte, hogy ő is ez 
alkalommal fi gyelt fel a fi atalember őszinte, mély 
gondolatvilágára, verseinek komoly üzenetére. S 
noha Varga Balázs Imre nem tősgyökeres ecse-
ri – hiszen Pestszenterzsébeten született, ahol 
gyermek- és ifj úkora egy részét is töltötte – mégis 
erősen kötődik a településhez, ahová a szerelem 
s az azt követő önálló családi élet hozta el. Fe-
lesége ugyanis Lilik Katalin ecseri óvónő, akivel 
két kisfi ukat nevelik boldog szeretetben. A civil 
életében számítástechnikával foglalkozó költő a 
családjától hozta magával a művészetek szerete-
tét. Ez már nagyszüleinél is megmutatkozott, hi-
szen anyai nagyapja polgári foglalkozása mellett 
festészettel is foglalkozott, apai nagyapja pedig 
hegedült. A versek szeretetét pedig édesanyjától 
örökölte, ami mellett a természet szeretete is fon-
tos szerepet játszik életében, amit a közel egy év-
tizedes, ifj úkori cserkészi tevékenysége is tovább 
mélyített. Ezt az érzésvilágot csodálhatjuk meg 
gazdag tájleíró költeményeiben. Az ’Októberi 
Szonett (V.)’ című versében az ősz hangulatát 
vetíti az olvasó elé: „Még táncol a fénnyel a sok 
tarka virág,/ de közben a fák között már szisszen 
a szél,/ zörren az ág, és lehull egy pár holt levél./ 
Búsulva borong, és csak sír, zokog a táj.”

Ebben a korszakban versei másik fő témáját a 
szerelem adta, ami nem is lehetne másként egy, 
még a huszadik életévét sem elérő fi atal esetében. 
’Rímekbe öltözött lélek’ című versében így em-
lékezik vissza erre az érzésre: „Volt, hogy benne 
a szerelem tüze égett, / vagy hogy sebeket tépett 
rajta az élet:/és ezért rímekbe öltözött a lélek!” Ez 

az időszak időben a 90-es évek végére tehető, ami 
egybeesik a ’Szent István Lovagrend’-hez való 
csatlakozásával is. Így a természet szeretete által, 
a teremtett világ szépségeire való rácsodálkozá-
son keresztül magával a Teremtővel való kap-
csolata is egyre nagyobb teret kapott verseiben, 
továbbá az, hogy a lovagrendhez való tartozás 
megkívánja az elmélyült keresztény életvitelt. Így 
válik állandó, meghatározó témájává költészeté-
nek ez az életszemlélet, a keresztény hittel és ha-
zaszeretettel, mint a lovagi élet két meghatározó 
pillérével a középpontban. ’A csillagok alatt’ című 
költeményében így vall Istenbe vetett hitéről: „S 
ahogy tűnődve néztem a csillagokat, /tekintete-
met követte egy gondolat: A csillagok fényéből 

lenéz az Isten, /Aki múltat és jövőt egyformán 
ismer, /Aki a szívek legmélyére is lelát,/és ismeri 
mindegyik labirintusát. ”  A ’Fohász Szent Ist-
vánhoz’ című versében pedig a hazaszeretet szép 
megfogalmazását olvashatjuk: „Nézz le ránk Ist-
ván, magyarok szent királya, /légy az Úr kezében 
kormányzói pálca, /és vezessed vissza árva néped 
újra, /az általad jelölt évezredes útra.” De a sze-
relem érzése mindezek mellett nem tűnt el köl-
tészetéből, s a házasságkötése utáni időből nem 
egy feleségéhez írt verse szól a hitvesi szerelemről 
– szeretetről, a szentségi házasság fontosságáról. 

De más verseiben is 
megjelenik családja és 
gyermekei szeretete, 
azok fontossága. A ’Fi-
aimnak’ című versében 
így önti szavakba ez-
irányú érzéseit: „És Ti 
vagytok az az eldalolt 
szerelem, /ami majd 
Urunkhoz örökre fel-

emel; /Ahogy ti vagytok a megfogant gondolat,/
mi két testet öltött a csillagok alatt!”

A lovagrendben ismerkedett meg költő- és 
lovagtársával, Winkler Márton Györggyel is, 
akihez azóta is mély eszmei és emberi jóbarát-
ság köti. 2002 áprilisa óta rendszeresen tartanak 
közös felolvasóesteket, s ebből eredően született 
meg az első közös verseskötet megjelentetésé-
nek gondolata is. Így fi gyeltek fel és vettek részt 
mindketten 2002 nyarán az Accordia Kiadó 
pályázatán, amit önálló kötettel még nem ren-
delkező költők számára hirdettek meg. S bár a 
megjelentetett antológiába egyikük versei sem 
kerültek be, azonban a kiadó mindkettőjüket ní-
vódíjban részesítette. Nem sokkal ezután valóra 

vált a közös verseskötet megjelentetése is, amit 
a lovagrend támogatásával és gondozásában si-
került kiadniuk ’Szemelvények a XXI. századi 
lovagi költészetből I.’ címmel. Alkotómunkájuk 
teljében lévő fi atal költőkről lévén szó, jövő év 
májusára tervezik második közös kötetük kiadá-
sát  ’Szemelvények a XXI. századi lovagi költé-
szetből II. - Az ősök üzenete’ címmel, valamint 
az első verseskötet újbóli, átdolgozott kiadását. 
Így jelenleg ezeket tekintik legfontosabb fel-
adatuknak. Emellett természetesen továbbra is 
rendszeresen tartanak közös felolvasóesteket. 
A legközelebbi november 24-én (vasárnap) 16 
órától lesz Ecseren, a Szent Antal templomban, 
A ’Boldog Gizella Országjárás keretében – A ki-
rály nevében’ címmel, melyen közreműködik az 
Ecseri Katolikus Gitáros Énekkar is. A rendez-
vényre minden érdeklődőt nagy szeretettel vár-
nak! Az Irodalmi kör legközelebbi, novemberi 
foglalkozása pedig 27-én, ismét a szokásos 17:00 
órai kezdettel kerül megrendezésre a könyvtár-
ban. 

Keresztény hittel, hazaszeretettel

Varga Balázs Imre költő az Irodalmi kör vendége
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2010-től a 7.osztályosok részére állami tá-
mogatással, pályázati rendszerben lehető-
ség van megismerkedni a határon túli ma-
gyarlakta területekkel.  2019 februárjában 
pályázatot nyújtottunk be 5 napos erdélyi 
útra. Mivel iskolánk 7.osztályosainak lét-
száma nem volt elegendő, így meghívtuk a 
Pittner Dénes Általános Iskola hetedikese-
it egy közös utazásra.  Így 28 ecseri és 16 
péteri diák indult szeptember második he-
tében Erdélybe. A két iskola diákjai hamar 
összebarátkoztak a közös programokon és 
az út végére egységes csapattá formálódtak.

Pályázatunkban vállaltuk az előkészítő 
szakasz, az utazás és értékelő szakasz telje-
sítését. Augusztusban vált biztossá pályá-
zatunk eredménye, így a nyári szünet vé-
gén megkezdtük az előkészítő munkát. A 
tanulók számára felkészítő órákat szervez-
tünk (Erdély története és jelene, az etnikai 
viszonyok, az utazás programja, valamint 
a toleráns viselkedés alapszabályai, tánc-
tanulás). Szülői értekezleten pénzgyűjtést 
és ajándékok összegyűjtését határozták el a 
szülők, az adományokat a dévai Szent Fe-
renc Alapítvány diákjainak vittük el. 

Az utazás során a gyerekeknek lehe-
tősége nyílt megismerni a határon túli 
magyarság kultúráját és hagyományait, a 
történelmi emlékeket és természeti érté-
keket. A napi menetrend feszített volt, így 
a tervezett program valamennyi elemét 
teljesítettük. A tanulók véleménye szerint 
a legszebb, legélvezetesebb tevékenység a 
kirándulások és várlátogatások voltak. 

Mindannyian úgy gondoljuk, hogy „ha-
tártalan” szeretettel fogadtak minket, szí-
vesen vennénk részt máskor is hasonló 
utazáson. Remélem, hogy legtöbben olyan 
felejthetetlen élményekkel tértek vissza, 
hogy egyszer majd szüleiket és testvéreiket 
is magukkal viszik egy erdélyi kirándulás-
ra!

PHK
***

Sági Panka Dóra 7.a osztályos tanuló úti 
élményei:

Erdélyben jártunk

Megnyertük a pályázatot! El se akartuk 
hinni, nagyon örültünk. Izgatottan készü-
lődtünk az útra. 

Reggel 6 órakor indultunk Ecserről. Első 
úticélunk Nagyvárad volt, ahová hosszú út 
vezetett, de jókedvvel álltunk neki a sok-
órás utazásnak. Nagyváradon megismer-

tük a honismeret-vezetőnket. Körbejártuk 
a várat s a körülötte lévő parkban meghall-
gattuk a vár történetét. 

Utunk következő állomása a körösfői 
templom volt. A templom különlegessége 
a Rákóczi-szőnyeg, melyet a szászfenesi 
csata után menekülő II. Rákóczi György 
erdélyi fejedelem ajándékozott a falunak. 
A török imaszőnyeg ma is megtekinthető. 

Innen továbbindultunk Magyarlónára, 
első éjszakai szállásunkra, ahol kedves, 
vendégszerető fogadtatásban volt részünk. 
A hosszú út után jólesett az ízletes, meleg 
vacsora. 

Másnap a korai ébresztő és reggeli után 

Kolozsvárra indultunk városnéző sétára. 
Megtekintettük a híres Mátyás király szob-
rot, elsétáltunk Mátyás király és Bocskai 
István szülőházához. Innen Tordára in-
dultunk, ahol fantasztikus élményben volt 
részünk a sóbányában. Lépcsőn és lift tel is 
lejuthattunk a föld alá, ahol lenyűgöző lát-
vány tárult elénk. A hely mikroklímája ha-
tékony segítség a légúti betegségben szen-
vedőknek. Kipróbálhattuk a Visszhangok 
termét is. A Tordai-hasadékban tett túránk 
során gyönyörű tájakat láthattunk, ezután 
megérkeztünk Torockóra. 

Harmadik napunkat a helyi néprajzi mú-
zeum meglátogatásával indítottuk, majd 
kemény túra után jutottunk fel a Toroczkay 
család várába. Innen 
Nagyenyedre utaz-
tunk tovább, ahol 
megtekintettük a vá-
rosvédő kollégiumi 
diákok emlékművét 

és a Bethlen kollégiumot. Erdély egyik 
gyönyörű természeti kincse a Vörös-szaka-
dék, ahol gyönyörű képek születtek. Ismét 
Torockón töltöttük az éjszakát. 

Negyedik napunk Vajdahunyad váránál 
kezdődött. A középkori várkastély gyönyö-
rű látványt nyújt, láthattunk lovagtermet és 
várkápolnát egyaránt. Utunkat Déva vára 
felé folytattuk. Külön élmény volt, hogy 
a várhoz siklóval jutottunk fel. Onnan 
gyönyörű panoráma tárult elénk. Itt felol-
vastuk a Déva váráról írt balladát. Ezután 
látogatást tettünk a Böjte Csaba testvér 
által vezetett alapítványnál. A gyermekott-
honban átadtuk ajándékunkat, majd egy 

lány mesélt az itteni életről. Programunkat 
színesítette a Dédácsi Botanikus Kertben 
tett látogatásunk. Igazi különlegesség volt 
a feredőgyógyi vízesés, mert amellett, hogy 
lélegzetelállítóan gyönyörű, meleg a vize. 
Utolsó szálláshelyünk Alvincon volt.

Az ötödik napunkat Bethlen Gábor szü-
lőhelyének meglátogatásával kezdtük, ahol 
egy történelemórán vettünk részt. A má-
riaradnai templom megtekintése után el-
mentünk Aradra, ahol történelmünk egyik 
legszívszorítóbb emlékművét tekintettük 
meg, majd hazafelé vettük az útirányt.

Bár az elmúlt napokban alaposan elfá-
radtunk, mégis Erdélyt a szívünkbe zártuk. 
Az Erdélyben élő emberekkel és helyszí-
nekkel összeköt a történelmi múlt, jó érzés 
volt ebbe bepillantást nyerni. A természeti 
kincsei lenyűgözőek.

Az út során csodás, életreszóló élménye-
ket szereztünk, mert Erdély egyszerűen 
ELBŰVÖLŐ!

Határtalanul 2019 – öt nap Erdélyben

Mátyás király szobránál
Kolozsváron
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Szüreti bált rendezett az iskola
A Laky Ilonka Általános Iskola 8. osz-
tályai 2019. október 18-án rendezték 
meg az intézmény Szüreti Bálját. Előbb 
az alsó tagozatos gyermekeknek tar-
tottak játékos vetélkedőket és társasjá-
tékozni is lehetett. Később a végzősök 
mutatták be táncprodukcióikat a kö-

zönségnek, majd a tombola következett 
– értékes nyereményekkel. Vidám tánc 
zárta a napot, s az sem csalódott, aki 
a büfét kereste fel. Az iskola köszöni a 
sok támogatást a Kedves Szülőknek és 
a szponzoroknak! Itt készültek felvéte-
leink.

Sikeres pályázatok
A Magyar Falu program keretében 
meghirdetett, kistelepülések járdaépí-
tésének, felújításának anyagtámogatása 
című pályázaton Ecser 4.999.998-Ft tá-
mogatásban részesült.

***
Ecser Nagyközség Önkormányzata 
14.999.995-Ft támogatást nyert el a 
Magyar Falu Program “Eszközfejlesztés 
belterületi közterület karbantartására” 
című pályázatán. A kapott összegből 
erőgépet és a hozzá tartozó munkaesz-
közöket tudja megvásárolni települé-
sünk.

Szociális tűzifa
Ecser Nagyközség Önkormányzatának 
10/2019. (VIII. 7.) számú, a szociális 
tüzelőanyag-támogatás igénylésének 
szabályairól szóló rendelete értelmé-
ben 2019. november 4-től igényelhető 
a szociális tűzifa. A támogatás azoknak 
a családoknak vagy egyedülálló szemé-
lyeknek adható, akik szociális, jövedel-
mi vagy egyéb okok miatt lakásuk fű-
tését nem, vagy nagy nehézségek árán 
tudják biztosítani. A rendelet teljes szö-
vege a
w w w. e c s e r. h u / a k t u a l i s / a n y a g .
php?id=7907
oldalon olvasható el, és ott található a 
kérelemnyomtatvány is. Itt találják az 
igénylés feltételeit. Kérdés esetén a 06-
29/335-161-es telefonszámon ad felvi-
lágosítást a Polgármesteri Hivatal.

Sikeres haltelepítés után megtartotta 
ezévi utolsó versenyét a Rákosmeze-
je Horgászegyesület október 20-án. A 
versengés eredménye: 1. helyezett: Ha-
las János, 2. helyezett: Vén Tibor, 3. he-
lyezett: Csákó Dezső.

Horgászok szezonzárója
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Gyömrőn tartották október 12-én a Járási 
Mentőcsoportok nemzeti minősítő gyakor-
latát, melyen sikeresen megfeleltek az Ecseri 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai, így újabb 
5 évre megkapták a minősítésüket vízkárel-
hárításra.

Ugyancsak gyakorlat volt, ezzel együtt fan-
tasztikus élmény újra meg újra megtapasz-
talni, hogy milyen összefogás van önkénte-
sek között és milyen hatékonyan dolgoznak 
együtt a cél érdekében – írta a rendezvényről 
ifj . Méhész Pál elnök.

A Monori és a Ceglédi Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség a Gyömrői Tőzeges tónál és a 
Gyömrői Tófürdőnél rendezte meg ezt a gya-
korlatot, melyen a dabasi, a gyáli, a monori 
„Kőhíd”, a vecsési, a ceglédi „Gerje”, a nagy-
kátai „Tápió”- és a nagykőrösi „Kőris” járási, 
illetve a kirendeltségek illetékességi területé-
hez tartozó települési mentőcsoportok vet-
tek részt, összesen száznegyvenöt fővel.

Az ilyen gyakorlatoknál mindig kidolgoz-
zák azt a feltételezett élethelyzetet, amit meg 
kell oldani.

Az itteni feltételezés szerint az Országos 
Meteorológiai Szolgálat előrejelzése alapján 
a Monori járás területére 2019. október 12-
én rendkívüli időjárási viszonyok – viharos, 
orkán erejű szél, hirtelen nagy mennyiségű 
csapadék – várhatóak, ezért elrendelik a 
mentőcsoportok mozgósítását és készenlét-
be helyezését. A nagy erejű vihar Gyömrőn 
fákat csavart ki és nagymennyiségű csapa-
dék hullott a térségben. A védelemvezető 
elrendeli a megemelkedett vízszint miatt a 
Gyömrő Tőzeges tó – Halas (18. csatorna) 
épületekkel veszélyeztetett vonalában az 
ideiglenes védmű (nyúlgát) építését. Eköz-
ben az erdőben a gyermekek eltévedtek. A 
diákok felkutatásában a katasztrófavédelem 
segítségét kérik. A vihar következtében a tó 
közelében lévő három ingatlan lakhatatlanná 

válik, az odavezető útra nagyméretű fák dől-
tek, az ott lakók ellátására lakosságvédelmi 
intézkedésre van szükség. A védekezés köz-
ben egy ember a tóba esik, a megkeresésére 
és kimentéséhez igénybe veszik a búvárok 
segítségét is. 

A gyakorlat célja volt mentőcsoportok te-
vékenységének – alapvető vízkár-elhárítási 
és vízi mentési, vezetés-irányítás és logiszti-
ka, műszaki mentési – gyakorlat során tör-
ténő minősítése. Kiemelt célként határozták 
meg, hogy a feladatok között olyan kárese-
ményt imitáló beavatkozások is történjenek, 
amelyek a gyakorlatnak otthont adó telepü-
lés javát szolgálják, értékteremtőek a város 
számára. Ennek megfelelően kitakarításra 
került a Halas 18. csatorna, valamint veszé-
lyes fák kerültek kivágásra. A jól sikerült 
gyakorlatot követően a mentőcsoportok öt 
évre újra megszerezték a jogot a káresemé-
nyek felszámolásában való részvételre. 

Az ecseri tűzoltók sikere a minősítő gyakorlaton 

Október 19-én idén is megtartotta immár 
hagyományossá vált bálját az Ecseri Ön-
kéntes Tűzoltóegyesület. A Rábai Miklós 
Művelődési Házban megtartott rendezvé-
nyen részt vett Dr. Varga Ferenc tűzoltó 
dandártábornok, a Fővárosi Katasztrófa-
védelmi Igazgatóság igazgatója és Hand-
bauer Péter tűzoltó ezredes, a Dél-Pesti 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség tűzoltó-
sági felügyelője is. Ecser Nagyközség Ön-
kormányzatát Barta Zoltán jegyző, Kun 
Attila, az Ecseri Kommunális Szolgála-
tó Kft . igazgatója, valamint Szever Pál, a 
Rábai Miklós Művelődési Ház igazgatója 
képviselte. 

A tűzoltóegyesület tagjai hetekig lelke-
sen készültek teljes egészében saját szer-
vezésű rendezvényükre, melynek bevételét 
a tűzoltási tevékenységükhöz szükséges 
eszközök beszerzésére és korszerűsítésére 
szeretnék fordítani. Az ÖTE részéről dr. 
Molnár Zsuzsanna egyesületi tag elmond-
ta, hogy a vendégeket 125 ülőhellyel várták 
a színházteremben. Örömteli tapasztalat 
volt számukra, hogy a helyi vállalkozók 
közül számosan megmozdultak, amit az 
a szám is alátámaszt, hogy a tavalyi 34-
ről 40-re nőtt a tombolanyereményekre 
nyújtott felajánlásaik száma. De emellett 
többen pénzbeli támogatással segítették a 
programot. Így köszönet illeti mindazokat, 
akik adományaikkal hozzájárultak, hogy 
ez a jó hangulatú rendezvény létrejöhes-

sen: Jurysik Miklósné; DUO METAL Kft .; 
Jakab Imre vállalkozó; Kovács Mihály vál-
lalkozó; Nagy Sándor vállalkozó; HELAK-
RI Kft .; INCI HÚSBOLTJA; FALUSZÉ-
LI BARKÁCSBOLT; Weisz Ica és László 
zenészek; PÉK ÉS SEGÉDEI Kft .; LILLA 
DESIGN Virágszalon; ARZENÁL Élel-
miszerüzlet; VARGA KOCSMA; ECSERI 
Horgásztó; Dr. Adame Mária; SZILVIA 
Cukrászda; WESZKY Kft .; Szegfű utcai 
Papírbolt Ecser; Szilágyi Szilvia; Doma 
Zoltán cipész; DREAMER - LINE Kft .; 
SZÁZ KÉZ Egyesület; CSILLAG MINI 
Kft .; Rábai Miklós Művelődési és Közössé-
gi Ház; Kovácsné Vári Ildikó fodrász. 

Már a múlt évi bálnak is sok résztve-
vője volt, s az akkori bálozók közül idén 
többen is újra eljöttek. De emellett akadt 
szép számmal úgynevezett ’első bálozó’ is, 
aki ez alkalommal első ízben látogatott el a 
vigasságra. S tette ezt annak ellenére, hogy 
az időben pont egybeesett Zorán koncert-
jével, amire szintén többen elmentek azok 
közül is, akik a tűzoltóbálon is szívesen 
részt vettek volna. Az eredeti időpontot 
ugyan október 12-re tervezte az egyesület, 
ám mivel a helyhatósági választások októ-
ber 13-án voltak, így egy héttel el kellett 
csúsztatni. De mindezen időzítési problé-
ma ellenére remek rendezvény kerekedett, 
aminek idei külön meglepetése volt, hogy 
az egyesület tréfás kis műsort állított össze 
saját munkájuk bemutatására. Ennek ke-

retében egy kis kabaréjelenetben előadták, 
mi történik akkor, ha kigyullad egy ház, és 
így riasztást kapnak. S mivel a művelődési 
ház épületében még az eredetiség illuszt-
rálására sem lehet tüzet gyújtani, így csak 
a szokásos riasztási hang megszólaltatásá-
val érzékeltették, mit csinálnak, ha baj van. 
Először is beindul az egyes fecskendő: ezt 
szellemesen úgy jelenítették meg, hogy 
egy védőruhás tűzoltó talicskán tolt be 
egy másikat. Amikor pedig a létrát riasz-
tották – ami nincs az egyesületnek – egy 
zsúrkocsira ült fel két tűzoltó, a harmadik 
pedig betolta őket. Alapvezetéket is szerel-
tek volna, amihez azonban szintén nem 
volt eszközük. Végül pedig egy habkészítő 
gép által előállított habbal sikerül elolta-
niuk a jelképes tüzet. Magát az égő házat 
egy képpel ábrázolták, amiből sikeresen 
kimenekítettek egy sérült nénikét. Őt az 
egészségügyis bekötözte, aki riasztását 
követően rolleren érkezett a helyszínre. A 
jelenet végén pedig felkérték a helyieket, 
hogy ha nagyobb biztonságban szeretné-
nek élni – amihez az is szükséges, hogy az 
ecseri önkéntes tűzoltók a látottaknál jobb 
felszereléssel rendelkezzenek – akkor ada-
kozzanak részükre.

De nemcsak a jelenet, hanem a bál is 
vidám hangulatban zajlott, amihez ingye-
nesen fogyasztható sós aprósüteményt és 
zsíroskenyeret kínáltak hagymával az ÖTE 
tagjai. S az Abonyi Attila szolgáltatta zené-
re hajnali négyig ropták a táncot tűzoltók 
és ecseriek együttesen.   

Tűzoltóbál – zsíroskenyérrel és hagymával
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Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik 

Murár Ferenc 
temetésén részt vettek 

és sírjára virágot hoztak.
Emlékét szívünkben megőrizzük. 

A gyászoló Murár család.

Kedves Olvasó!
Tisztelettel értesítem Önöket, hogy a II. 

sz. körzetben változatlanul ingyen kaphat-
ják meg az infl uenza elleni védőoltást!

Mit kell tudni az infl uenzáról? Kóroko-
zó: infl uenza A, B, C vírusok. A járványok 
az infl uenza A fertőzéshez kapcsolódnak. 
A B és C enyhébb fertőzéseket okoz. Éven-
te kisebb változásokon megy át a kóroko-
zó! Tünetek: elesettség, hidegrázás, majd 
láz, fejfájás, izomfájdalom. Később torok-
kaparás, száraz köhögés. Megelőzés: védő-
oltás. Kiknek ajánlott? Akiknél súlyosabb 
lefolyás várható! Cukorbetegek, tüdő- és 
szívbetegek, idősek.

Várom a rendelőbe mindazokat, akik 
szeretnék elkerülni a betegséget!

Tisztelettel: dr. Hahn Mária, II. sz. kör-
zet háziorvosa, belgyógyász  
(Dr. Kovács-Kléh László háziorvosnál is 
megkapják az oltást az érintettek. )

Az infl uenza az ingyenes védőoltással megelőzhető

Vágvölgyi Lajosné az elsők között kérte a védőoltást dr. Hahn Máriától

Örömmel fogadták az ecseriek Bakos 
György nyugdíjas falubeli lakos kezdemé-
nyezését, hogy egy pingpongozócsoportot 
hozzon létre a művelődési házban. A ko-
rábban Kesztölcön élő, onnan bő egy éve 
Ecserre költözött sportszerető ember elő-
ző lakhelyén is sikerrel 
szervezett hasonló le-
hetőséget helybeliek-
nek. 

Mint mondja, örült 
annak, hogy a mű-
velődési ház szívesen 
társult a kezdeménye-
zéséhez. Ez az ecseriek 
számára kedvező leginkább, mert miután 
Bakos György térítés nélkül szervezi a 
programot, így a művház sem kért pénzt 
a terem használatáért, következésképpen 

a falubeliek is ingyen tölthetnek el szer-
dánként egy-egy órát kedvenc sportjuk 
művelésével. 

Szeptember óta szerdánként délután 
négytől ötig a gyerekek, öttől hatig a fel-
nőttek játszhatnak. Az asztalokon, ame-

lyek az iskola és a művelődési ház jóvoltá-
ból állnak rendelkezésre akad még javítani 
való, de Bakos úr optimista, bízik benne, 
hogy erre is találnak majd megoldást. 

A környéken egyébként sehol nem le-
het díjmentesen pingpongozni. Általában 
2000-2500 forint az óradíj, így Ecser eb-
ben is lakosságközpontú unikumot jelent. 
Maglódon például összeszokott párok 
használják már a termet, így az újonnan 
érkezőnek kevés az esélye a játékra. Ott 
jártunkkor egy gyermekes család érkezett 
először pingpongozni, akiknek fi át Bakos 
György elkezdte tanítani a játék fortélya-
ira.

Szóval, kedves ecseriek, pingpongra 
fel. Jönnek a hosszú téli esték. Nagyszerű 
mozgási lehetőség szerdánként a ping-
pongozás amatőröknek, korhatárra tekin-
tet nélkül. Éljenek vele!     

Pingpong a művházban

kább áá
Bakos György

Játék korhatár nélkül

Vidám pingpongozók a művházban

Minden kedves érdeklődőt szeretettel vár 
november 24-én 16.00 órától Varga Ba-
lázs és Winkler Márton – a Szent István 
Lovagrend tagjai – saját verseikből tartan-
dó felolvasóestjükre, melynek címe: „A 
király nevében”. Közreműködik az Ecseri 
Katolikus Gitáros Énekkar.

Ez a nap az egyházi év utolsó vasárnap-
ja és egyben Krisztus király vasárnapja; 
ezért verseiket is úgy válogatták össze, 
hogy bemutassák a Krisztus nélküli világ 
jobbá tételének szándékával azt az életet, 
aminek középpontjába mi, katolikus hí-
vők Krisztust állítjuk, illetve Őt ültetjük 
szívünk – lelkünk trónjára. Ennek elsőd-
leges „helyszínét” a személyes életünk 
után a családokban látják.

Reményeik szerint verseik által azok 
a nem hívő, vallásos emberek is választ 
kaphatnak majd kérdéseikre és megnyug-
vást találhatnak, akiket zavar a körülöttük 
lévő Krisztus nélküli világ, illetve annak 
ellentmondásai. A felolvasóest a temp-
lomban lesz. 

Verses felolvasóest 
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A Cserfa következő, 2019. 12. szá-
ma december 13-án jelenik meg. 
Nyomdába adás: december 9. 
Lapzárta: december 2.

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

Búcsúnyerés 1.0
Vannak, akik úgy gondolják, hogy ez ké-
nyes téma, mert a fájdalmas nyugati egy-
házszakadás egyik közismert hivatkozási 
alapja volt. Mindenszentek és Halottak 
napja kapcsán érdemes tisztázni ezt a 
kérdéskört. Mivel azonban igen összetett 
dologról van szó, jelen írásom második 
felét majd a Cserfa jövő novemberi szá-
mában olvashatjuk. Az összefüggések 
majd mindkét cikk ismeretében lesznek 
érthetők.

Krisztus Titokzatos Testében, az Ő csa-
ládjában, Egyházában létezik egy hatal-
mas kegyelmi kincsestár, ha szeretnénk, 
hasonlíthatjuk kincsesládához is. Ebbe 
messze a legtöbb érdemet természetesen 
maga Krisztus tette bele. Beletettek továb-
bá az életük során szerzett érdemeikkel 
a szentek, és ugyanígy beleteszünk mi is 
kisebb-nagyobb adag érdemet. Kivenni 
belőle, azaz a kegyelmekből részesülni pe-
dig ki-ki a szükségéhez mérten tud, Krisz-
tus ingyenes ajándékaként. Ő jól tudja, 
ki mennyi áldásra, kegyelemre szorul rá. 
Ebbe azonban nekünk is enged beleszó-
lást: imádságban kérhetünk Tőle kegyel-
meket, áldásokat, ajándékokat magunk 
vagy mások számára. Gyakorlatilag ezt 
tesszük minden kérő imánk során.

Mivel Krisztus a „kulcsok hatalmát” 
a saját földi helytartójára, Szt. Péterre és 
az ő utódaira bízta, hisszük, hogy ez a 
kegyelmi kincsestár a mindenkori pápa 
kezelésére van bízva. Neki jogában áll le-
hetőséget biztosítani a fentieken túl Egy-
házunk kegyelmi kincsestárából történő 
közvetett részesedésre is. Régebben ezt 
úgy tette, hogy meghatározta: annak az 
elhunytnak (vagy leendő halála után ma-
gának a felajánlónak), akiért a hívő bizo-
nyos érdemeket (pl. imát, jócselekedetet, 

zarándoklatot, alamizsnát…stb.) felaján-
lott, a tisztítótűzben töltendő hátraléká-
ból x időt elengedett. Ritkán még ma is 
láthatunk régi szentképek sarkán hasonló 
feliratot: „300 napi búcsú”. Ez akkoriban 
annyit jelentett: a Szentatya által megha-
tározott érdemszerzése nyomán az illető a 
közös kincsestárból annyi kegyelmet nyer 
el, amennyit egy szent életének 300 nap-
ja során beletett. Mindez ma már furcsa, 
hiszen jól tudjuk, hogy a túlvilágon nincs 
idő. Természetesen nem „kilóra mérjük” 
az Úr kegyelmi ajándékait, valahogy azon-
ban mégis meg akarták fogalmazni, mek-
kora ajándékot kap az illető. Még ha ez a 
megfogalmazás akkoriban némileg ügyet-
lenre sikeredett is, értjük, mit akart mon-
dani. Ezeket a terminusokat mind „részle-
ges búcsúnak” nevezték, és nevezzük ma 
is, szemben a „teljes búcsúval”, amikor a 
tisztítótűzben szenvedő lélek tisztulásától 
„teljesen elbúcsúzik”, így a tisztítóhelyről 
a mennybe kerül; avagy ha az illető magá-
ért ajánlja fel, akkor a felajánlás pillanatáig 
felhalmozódott, és majd a tisztítótűzben 
törlesztendő hátraléka lenullázódik (azaz 
ha akkor halna meg, tisztítótűz nélkül 
rögtön a mennybe kerülne). Akár a rész-
leges, akár a teljes búcsú elnyerése tehát 
mindig egyszerre több feltételhez volt és 
van kötve, amelyeket a mindenkori pápa 
hatásköre meghatározni. Folyt. köv. jövő-
re… 

Balázs atya

Rejtvény: Mit jelent a „potestas clavium”? 
Miért két kulcs Szt. Péter attribútuma? 
Hol található a Szentírásban az iménti két 
kérdésre a válasz? Sms-ben: 20/433-15-57.
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A Szlovák Önkormányzat Képviselő-testületének alakuló ülését 
2019. október 24-én tartották a Községházán. A testület tagjai: 
Aszódi Csaba András, Sosovicza Jánosné, Kele Jenő, Kurunczi 
Lajosné. Új tag: Lukics Gábor. 

A régi ecseri 
tökfaragó 
hagyományt, 
amely nem 
kötődik az 
amerikaihoz, 
idén is ápolták 
a helyiek. A 
Szlovák Ön-
kormányzat 
eseményének 
egyik kedves 
darabját mu-
tatja képünk. 

Pest Megye Közgyűlése ismét Szabó Istvánt, a FIDESZ-
KDNP politikusát választotta meg a közgyűlés elnökének.

Temetői áhítatot tartottak Halottak napja tiszteletére az Ecseri Temetőben november 1-én. A szertartást Dr. Tanczik Balázs plé-
bános vezette, majd megáldotta a sírokat. Közreműködtek az Újhartyáni Fúvósok. A szervezésben a katolikus egyház mellett a 
Zöld Koszorú Hagyományőrző Kör vett részt.   

Az Általános Iskola 
Honismereti szakköré-
nek tagjai Jármai Ildikó 
tanárnő vezetésével idén 
is kilátogattak a temető-
be Halottak Napja előtt. 
Ebben az évben koszorút 
és mécseseket helyeztek 
el intézményük névadó-
ja, Laky Károlyné sírjá-
ra. Mécsest gyújtottak 
többek között Szekeres 
Friderika óvónő és Mik-
la Pál plébános sírján. 
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