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Cserfa2 Közügyek

Képviselő-testületi ülés – március 13.

Ecser Nagyközség Képviselő-testülete 
2013. március 13-i ülésén elfogadta az 
Ecseri Lakásfenntartó Szövetkezet tavalyi 
tevékenységéről szóló beszámolót. Gál 
Zsolt polgármester a témával kapcsolat-
ban jelezte, az állami támogatást decem-
berben megkapta a szövetkezet. A lakók 
féltek, hogy a hírekkel ellentétben nem 
jutnak hozzá a pályázaton nyert összeg-
hez. Aggodalmuk azonban alaptalannak 
bizonyult.

Elfogadták a képviselők a temető üze-
meltetőjének, a Golgota Bt-nek a beszá-
molóját a 2012. évi munkájukról. Egy 
másik előterjesztés kapcsán ahhoz járul-
tak hozzá a képviselők, hogy a cég a te-
metőben lévő kiöregedett, balesetveszé-
lyes nyárfák kivágásáról intézkedjen. A 
döntés értelmében a fákat örökzöld növé-
nyekkel kell pótolni. 

A grémium döntött az civil szerveze-
tek idei, összesen egy millió hétszázöt-
venezer forintos támogatásáról is. Ezen 
belül az Ecseri Polgárőr Egyesület 500, 
a Zöldkoszorú Hagyományőrző Kör 300, 
az Ecseri Nyugdíjas Klub 450, az Ecseri 
Kulturális és Sport Egyesület 300, a Rá-
kos-mezeje Horgászegyesület 200 ezer 

forintos támogatásban részesül. Az Ecseri 
Sport Egyesület részére 2013-ban 1 mil-
lió 133 ezer forintnyi támogatást nyújt az 
önkormányzat. A sportpályán megtartott 
községi rendezvények közmű díjai – áram 
és vízdíj – nem az egyesületet terhelik, 
annak kifi zetése a művelődési ház kereté-
ből történik.

A képviselők megbízták a polgármes-
tert és a művelődési ház igazgatóját, hogy 
a Közművelődési érdekeltségnövelő pá-
lyázat dokumentációját, kétmillió forintos 
önrész nagyközségi vállalásával nyújtsa 
be. A pályázaton nyert támogatás fel-
használásáról a testület várhatóan áprilisi 
ülésén dönt. Felkérték tovább Dévényi 
Gábornét, a művelődési ház igazgatóját, 
hogy az önkormányzati könyvtárak tá-
mogatására a Rábai Miklós Művelődési 
Ház és Könyvtár pályázatát dolgozza ki 
és nyújtsa be.

A képviselő-testület márciusi ülésén az 
EKO Kft. Felügyelő Bizottság tagjává vá-
lasztotta: dr. Gózony Gábort, Horváth Ta-
mást és Turcsik Istvánt. AZ alakuló ülést 
Gál Zsolt polgármester fogja összehívni. 
A tagok maguk közül választják meg a 
testület elnökét. A felügyelő bizottságnak 

két feladatot kell kötelezően ellátnia: a 
képviselő-testület előterjesztés előtt a kft. 
mérleg-összefoglalóját és a következő évi 
üzleti terve előkészítését kell megvizsgál-
nia.

A grémium megbízta Gál Zsolt pol-
gármestert, hogy további tárgyalásokat 
folytasson a Hegyi Gábor által képviselt 
befektetői csoporttal. A testület tagjai ki-
nyilvánították, hogy fenntartják a korábbi 
25/2013./I.30./ Önk. számú határozatban 
foglaltakat.

A képviselő-testület hozzájárult ahhoz, 
hogy az iskolai könyvtár a jövőben a Rá-
bai Miklós Művelődési Ház és Könyv-
tárnak része legyen, s a művelődési ház 
könyvtára üzemeltetésében annak fi ók-
könyvtáraként működjön. A képviselők 
megbízták továbbá a polgármestert, hogy 
az iskolai könyvtár működésének biztosí-
tására háromoldalú megállapodást kössön 
az Önkormányzat nevében a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központtal, vala-
mint a Rábai Miklós Művelődési Ház és 
Könyvtárral.

A képviselő-testület Gál Zsolt pol-
gármestert delegálta a Dél-Pest Megyei 
Víziközmű Zrt. Tanácsadó Testületébe.
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Cserfa 3Fókusz

Áprilisra vége lett a télnek, a munkála-
tok most már a normális kerékvágásba 
zökkenhetnek. Sajnos a késői havazás és 
a sok eső nemcsak a kerteknek ártott, de 
a közterületi munkálatokat is jelentősen 
lelassította. A már megszokott módon 
több helyszínen folyik a munka. Elkezdik 
a belvíz és csapadékvíz problémák keze-
lését, már épül a játszótér a Szent Antal 
utcában. Az iskolában lassan helyükre ke-
rülnek az energiatakarékos kazánok, vizs-
gálat alatt van a Rábai Miklós Művelődési 
Ház elektromos hálózata a nagyteremben, 
és végre – amire már nagyon vártunk – a 
közterületeken is tudunk dolgozni. 

A Kálvária lakódomb lakóit és termé-
szetesen a többi ecseri lakost is szeretet-
tel meghívom a játszótér átadójára. En-
nek pontos időpontjáról majd a honlapon 
tájékozódhatnak, a környéken lakóknak 
szórólapot is küldünk. Gyermeknapra 
szeretnénk átadni május végén, ha az 
időjárás engedi. 

A majális az idei évben is május köze-
pén kerül megrendezésre. Ennek okairól 
több esetben is tájékoztattam a lakossá-
got. A hagyományokhoz híven ismét két 

estét érintő mulatság vár az érdeklődők-
re, illetve vasárnap délelőtt is lesz prog-
ram, igaz az már a faluközpontban. A 
programokról külön tájékoztatóban kap-
nak információt lapunk 9. oldalán. 

A kormány céljainak megfelelően, 
sőt azt megelőzően, csökkentettük a re-
zsiköltségeket. A víz- és csatornadíjak 
már tapasztalhatóan 10%-ot jelentősen 
meghaladó mértékben csökkentek. Ez 
a kisfogyasztók esetében a 30%-ot is 
meghaladta. Ráadásul ez nálunk a vál-
lalkozóknak is nagymértékű csökkenést 
jelentett. 

Érkeztek észrevételek a kommunális 
hulladék szállításának költségeivel kap-
csolatban, sajnos egyszerre számláztak 
ki több hónapot, ezért tűnt soknak. Meg-
nyugtatásként: nem drágult a szemétszál-
lítás! Jelenleg az ASA ugyanazért a díjért 
a zöldhulladékot is elszállítja, vélemé-
nyem szerint ez is egyfajta költségcsök-
kentést jelent. 

Folynak az egyeztetések a Belügymi-
nisztériummal a kompenzációról, ame-
lyet azoknak az önkormányzatoknak 
ígértek, amelyeknél nem kellett az ál-

lamnak átvál-
lalnia hitele-
ket. Remélem, 
mihamarabb 
kapunk támo-
gatást a tele-
pülés fejlesz-
téséhez. 

Ismét sze-
retnénk bein-
dítani a „Szép 
Kert, Tiszta Környezet” programot, 
melynek célja mindenki számára ismert. 
(A pályázati felhívás a 8. oldalon olvas-
ható – a szerk.) Szeretném, ha mindenki 
példaként tekintene azokra az emberek-
re, illetve az általuk rendbenntartott ker-
tekre és előkertekre, akik a pályázaton 
díjazottak lettek a tavalyi évben. Bízom 
benne, hogy sokan pályáznak majd idén 
is. A pályázatot később írjuk ki, de addig 
is van tennivaló a kertekben, a járdán és 
házak környékén. Tegyünk mi is a kör-
nyezetünk tisztasága és szépsége érdeké-
ben!

Gál Zsolt
polgármester

A faluban már érezhető a rezsicsökkenés

Ecser Nagyközségi Önkormányzata és az 
Ecseri Szlovák Önkormányzat küldöttsé-
ge 2013. április 12-én a szlovákiai Cabaj-
Čápor településre látogatott, eleget téve 
Cabaj-Čápor polgármestere, Jozef Ligač 
úr meghívásának.

A küldöttség tagjai voltak: Gál Zsolt 
polgármester, Aszódi Csaba András, a 
Szlovák Önkormányzat elnöke, Lukics 
Gábor, a Zöldkoszorú Hagyományőrző 
kör elnökhelyettese és Barta Zoltán jegy-
ző.

Jozef Ligač polgármester tájékoztatást 
adott a szlovák település jelenlegi helyze-
téről, különösen a most folyó szennyvíz-
csatorna beruházásról. Meghívta az ecseri 
táncosokat augusztus végére és szeptem-
ber elejére Cabaj-Čápor-i rendezvényekre.

Gál Zsolt polgármester a magyar önkor-
mányzati fi nanszírozási szabályok válto-
zásáról, Ecser terveiről, pályázatairól 
tájékoztatta szlovák partnerét. Meghívta 
Jozef Ligačot a „Ecseri lakodalmas” szo-
bor avatására. 

A találkozó örvendetes bizonyítéka an-
nak, hogy a közös Európai Uniós pályázat 
lezárása után sem szakadt meg a kapcso-

lat a két település között, és folytatódik 
az együttműködés a project jelmondata 
értelmében: „Ismerjük meg egymást”.

Ecseri vezetők Szlovákiában

A látogatás egy pillanata: Ing. Jozef Ligač, Gál Zsolt, Aszódi Csaba András, 
Lukics Gábor és Barta Zoltán a programok közötti szünetben állt kamera elé
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Cserfa4 Közösen

Együttműködési keret megállapodást kötött 
Budapest és Pest megye Önkormányzata te-
rületfejlesztési elképzeléseik összehangolá-
sára április 4-én.

A dokumentum aláírói, Szeneczey Balázs 
főpolgármester-helyettes és Szűcs Lajos, a 
Pest Megyei Közgyűlés elnöke az eseményt 
követően elmondták: az együttműködés cél-
ja, hogy a Budapest és Pest megye alkotta 
térség Közép-Európa egyik legversenyképe-
sebb, élhető központjává váljon. A térségnek 
jelenleg is meghatározó a szerepe az ország-
ban, mert az itt élő emberek termelik meg a 
nemzeti jövedelem csaknem felét, és a társa-
dalmi, gazdasági folyamatok összefonódása 
szükségessé teszi a fejlesztések összehango-
lását.

A főváros és a Pest megye alkotta metro-
polisz régióban összpontosul a hazai lakos-
ság harmada, és itt állítják elő a hazai GDP 
mintegy felét, s itt található továbbá a hazai 
kutatás-fejlesztés kapacitásának mintegy 
négyötöde. Pest megye nagymértékben hoz-
zájárul ehhez a teljesítményhez. 

A megye gazdasága sokszínű, széles ipa-
ri, feldolgozóipari bázissal rendelkezik, az 
aktív, innovatív vállalkozások pedig kifeje-
zetten vonzónak tartják a megye fejlesztési 

területeit cégközpon-
tok, és telephelyek 
fejlesztésére. Pest me-
gye 187 közössége, 
valamint a megyeha-
táron túl elhelyezke-
dő városok, ipari és 
hightech központok 
Budapesttel együtt 
Közép-Európa egyik 
legversenyképesebb 
térségét alkothatják. 
Különösen a logiszti-
ka, az infokommuni-
kációs ipar, a tágabb 
értelemben vett egész-
ségipar és általában a 
magas hozzáadott-ér-
tékű tevékenységek 
tekintetében. 

A hazai tervezés során fi gyelembe kell 
venni, hogy a globális gazdaságban foly-
tatódik a metropolisztérségek fejlődése. A 
versenyképesség megítélése egyre inkább 
meghatározza a befektetési és partnerkere-
sési döntéseket, így a hazai tulajdonú válla-
latok, vállalkozások növekedési és piacszer-
zési lehetőségeit is. Pest megye elkötelezett 

amellett, hogy egy 
ilyen, a koncentráci-
ót oldó, hálózatos, a 
teret és az itt működő 
vállalkozások adott-
ságait maximálisan 
kihasználó, az elavult 
agglomerációs hatá-
rokat meghaladó ki-
terjedésű versenyké-
pességi stratégiának 
motorja legyen.

Pest megye nem 
versenyez a többi 
megyével. A metro-
polisztérség verseny-
képességének erősí-
tése nem mond ellent 

a vidékfejlesztési, illetve a területi kohéziós 
célkitűzéseknek.

Budapest és Pest megye szerepe kiemelt a 
hazai kis- és középvállalkozások (KKV) fej-
lesztésében. Egyrészt a magas vállalkozás-
szám miatt, másrészt azért, mert az innovatív, 
a minőség és folyamatos fejlesztés, valamint 
exportorientáció mellett elkötelezett vállal-
kozások igénylik a fejlett üzleti környezetet, 
a hasonló vállalkozások közelségét, a va-
lóban működő klasztereket. A fenntartható 
növekedésre, hosszabb távon is biztos mun-
kahelyek létrehozására, növekedésorientált 
vállalkozások, középvállalatok megerősödé-
sére csak akkor van mód, ha azt a környezet, 
az infrastruktúra, az ingatlanfejlesztések és a 
támogatási rendszer támogatja.

Pest megye fejlettsége nem támasztja alá 
a 2014 és 2020 közötti uniós fejlettségi be-
sorolását, ezért alapvető jelentőséggel bír a 
megye egészének, illetve az egyes elmara-
dott és leszakadó térségek további várható 
kompenzációja, továbbá az, hogy a támoga-
tási források jelentős részét a gazdaság fej-
lesztésére fordítsák a következő fejlesztési 
ciklusban.

Kiemelt szerepe van a metropolisz régiónak

Környékbeli polgármesterek társaságában a megyei köz-
gyűlés elnöke. Gál Zsolt ecseri, Szlahó Csaba vecsési, és – a 
jobb szélen – Tabányi Pál maglódi polgármester Szűcs La-
jossal, a Pest megyei képviselő-testület elnökével beszélget.

A Maglódi Rendőrőrs az Ecseri Polgárőrség és az Önkormányzat kö-
zös tájékoztatót tartott az Ecseren kialakult közbiztonsági helyzetről 
március 27-én a Rábai Miklós Művelődési Házban. Részt vett a mun-
kában Szmodics Róbert, monori rendőrkapitány, Körmöndi Bernadett, 
a Maglódi rendőrörs parancsnoka, Bém Gábor, ecseri körzeti megbí-
zott. Ott volt Hosszú Mihály, a polgárőrség vezetője és természetesen 
a falu vezetése: Gál Zsolt polgármester és Barta Zoltán jegyző. A tá-
jékoztatóban elhangzottakra a Cserfa májusi számában térünk vissza.

Közbiztonsági tájékoztató
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Cserfa 5Adózás

A május 5-ig tartó akció ideje alatt az adóellenőrök kiemelt fi -
gyelmet fordítanak a dísznövény- és virágkereskedőkre, vendég-
látóhelyekre, a személyszállítást végzőkre. Ugyanígy tüzeteseb-
ben ellenőrzik az interneten árusítókat, a gumikereskedéseket, 
szervizeket, valamint a szépészeti szolgáltatásokat. Az adó- és 
vámhatóság szakemberei elsősorban azt vizsgálják, hogy a ke-
reskedők, szolgáltatók bevételeikről adnak-e számlát, nyugtát, 
bejelentik-e alkalmazottaikat, számot tudnak-e adni áruik erede-
téről, illetve betartják-e a jövedéki termékek árusítására vonat-
kozó szabályokat. 

***
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal új szolgáltatásával mindenki 
egyszerűen, néhány kattintással telepíteni tudja számítógépére 
azokat a programokat, amelyek a személyijövedelemadó-beval-

lás elkészítéséhez szükségesek. Az szja-bevallás határideje má-
jus 21.

A www.nav.gov.hu honlapon lévő „SZJA” feliratú képre kat-
tintva indítható el a programok telepítése. A telepítés megkezdé-
se előtt a háttérben futó program automatikusan megvizsgálja, 
hogy a szükséges Java futtató környezet rendelkezésre áll-e.

Amennyiben valakinek számítógépén nincs telepítve a Java, 
vagy az nem megfelelő verziójú, a megjelenő képernyőn elhe-
lyezett link lehetőséget biztosít arra, hogy egyetlen kattintással 
telepíthesse a Java-keretrendszert. Az eredetileg angol felirat 
magyarra fordítva jelenik meg.

Akinek a számítógépén a megfelelő Java környezet már ren-
delkezésre áll, annak a következő képernyőn található, „ÁNYK 
– 1253 és aktív súgó telepítése” menüpontra történő kattintás-
sal letöltődik a bevallás programja. A telepítés befejezésekor a 
2012. évre vonatkozó személyijövedelemadó-bevallás automati-
kusan megnyílik és kitölthetővé válik.

A letöltés nem igényel számítástechni-
kai és idegennyelvi ismereteket, a program 
bármikor újraindítható, futtatható. A félig 
kitöltött bevallás megnyitható, a végleges 
kitöltés után kinyomtatható. Ügyfélkapu-
val rendelkezők pedig elektronikus úton el 
is küldhetik bevallásukat a NAV-nak.

Az elmúlt évben a személyijövedelem-
adó-bevallást benyújtó közép-magyaror-
szági magánszemélyek 80%-a használta a 
bevalláskitöltő programot.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
Közép-magyarországi 

Regionális Adó Főigazgatósága

A NAV hírei

Ecseri egyesületi adószámok az SZJA 1 % átutalásához
Ecserért Községfejlesztő és Szépítő Egyesület 18685303-1-13

Ecseri Nebulók Szervezete 18675050-1-13

Ecseri Polgárőr Egyesület 18670330-1-13

Rákosmezeje Horgászegyesület 19169280-1-13

Segítség Közalapítvány 18674640-1-13

Ecseri Zöld Koszorú Hagyományőrző Kör 18689974-1-13

Rábai Miklós Művelődési Ház és Könyvtár 16795808-1-13

Ecser Sport Egyesület  18724910-1-13

Ecseri Kulturális és Sport Egyesület 18724381-1-13

A közszolgáltatási szerződésnek megfelelően az áprilistól októ-
berig terjedő időszakban kéthetente, minden páros héten pénte-
ken, térítésmentesen szállítja el az ASA Kft. a zöldhulladékot. 
Az ASA előzetes értesítés nélkül változtatta meg a szállítási na-
pokat. Az elkövetkező elszállítási napok: április 19., május 3., 
május 17., május 31. Az önkormányzat kéri, hogy az ingatlanok 
elé kihelyezett átlátszó zsákokba kizárólag zöldhulladékot – fa-
levelet, fanyesedéket, stb.– tegyenek. A nagyobb gallyakat ösz-
szekötegelve rakják ki.

Zöldhulladék elszállítás 
kéthetente, ingyenesen

Május 6-án, 18 órai kezdettel Falugyűlés lesz a Rábai Miklós 
Művelődési Házban. Minden érdeklődőt szeretettel hívnak és 
várnak: Gál Zsolt polgármester és a képviselő-testület tagjai.

Május 6: falugyűlés
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Cserfa6 Hagyomány

Sokféle ember van, de létezik egy olyan 
csoport, amelynek nem munkája
hanem hivatása van. Pedagógusok, or-
vosok, szociális munkások és még sok 
más EMBER nagy betűvel, aki mások 
megsegítésén fáradozik.

A mai világban nagy luxus hivatás-
szeretetből dolgozni, de én szeretném, 
ha mindenki tudná, hogy még léteznek 
ilyen EMBEREK. Nincs semmilyen 
ünnep, csak a gondolataim azon jártak, 
hogy kollégáim a nehéz helyzet ellené-
re is lelkesedéssel és odaadással végzik 
munkájukat. Tanulnak, képzik magukat, 
hogy jobban értsék azt a hivatást, amit 
naponta gyakorolnak.

Összetett feladat, magas fokú szak-
képzettséget igényel. Mi úgy mondjuk, 
mindenhez érteni kell: pedagógia, pszi-
chológia, ének, matek, környezetisme-
ret, anyanyelv, játék, munka, tanulás, 
mind fontos napi tevékenység.

Folyamatos szakmai fejlődéssel és 
sok-sok diplomával megszerzett tudás-
sal segítjük a kisgyermekek fejlődését 
minden nap egész évben.

Nehéz dolog döntést hozni az iskola-
érettség kérdésében is, de az óvodape-
dagógus 3-4 éven át napi 8-10 órában 
neveli-oktatja a gyermekeket, meg tudja 
ítélni. A törvény szerint is feladata el-

dönteni a kérdést, természetesen a szülő 
véleményének fi gyelembe vételével.

Igyekszünk biztosítani a legjobbat a 
gyermekeknek, ami sajnos nem mindig 
egyezik a szülő véleményével. Végül a 
szülőé a felelősség, a mienk az éveken 
át tartó szeretettel és odaadással magas 
szakmai színvonalon végzett munka.

Minden óvodapedagógus, aki ezen fá-
radozik, elismerést érdemel. Köszönöm 
ünnepen kívül is óvodánk pedagógusa-
inak az elért eredményeket és a kitar-
tást, amivel naponta megújulva lelkesen 
végzik azt a tevékenységet, amit hiva-
tásuknak választottak. Köszönet illeti a 
pedagógiai munkát végző segítőinket, a 
dadusokat is. Érzelmileg és fi zikailag is 
nehéz munkát végeznek, és úgy gondo-
lom, ők is nagymértékben hozzájárul-
nak a gyermekek fejlődéséhez.

Óvodánk minden dolgozójának kö-
szönöm az elmúlt években végzett ma-
gas színvonalú munkáját. 

Az összes nálunk végzett gyermek, 
mind jó emlékekkel távozik óvodánk-
ból, és reméljük sokáig emlegetnek 
minket.

Megállják helyüket az iskolában és 
az életben egyaránt, hiszen ezért dolgo-
zunk.

Kóspál Zsuzsanna

Hétköznapok

Cipőjavítás, kulcsmásolás, késéle-
zés: Doma Zoltán. T: 06-30-487-
5587. Cím: Ecser, Arany János út 20. 
Nyitva H-P: 9-12, 14-18 ig. Szo: 9-12

Véradás 

Véradás lesz április 29-én, hétfőn 
13.30 és 15.30 óra között a Rábai 
Miklós Művelődési Házban. A vér-
adók hozzák magukkal személyi 
igazolványukat, TAJ kártyájukat 
és véradó igazolványukat.

Az Ecseri Zöldkoszorú Hagyo-
mányőrző kör kezdeményezése 
alapján egy régi ecseri szokás 
éledt újjá idén nagypénteken 
is.  Elődeink a falu főutcáján 
folyó Szerelem-patak vizének 
ezen a napon különleges erőt 
tulajdonítottak. Az újraéledést, 
megtisztulást jelképező tiszta 
vízben való mosdástól egész-
séget, szépséget, fi atalságot és 
termékenységet reméltek. A 
szokás évtizedekkel ezelőttig 
szerves része volt az ecseri 
nagyheti népszokásoknak.

A Zelený veniec néptánccso-
port idén már második alka-
lommal elevenítette fel előde-
ink nagypénteki hagyományát. 
A hideg, havas idő ellenére 

ellátogattak hozzánk hagyo-
mányőrző barátaink Csömör-
ről, Kistarcsáról, Kerepesről, 
Cinkotáról és Rákoskeresztúr-
ról is, akik a szokáshoz iga-
zodva sötét színű  népviseletet 
öltöttek ezen a napon. A víz 
mindenkit felfrissített, varázs-
latos erejében bízva egy rövid 
beszélgetésre tértek be vendé-
geink a tájházba a mosdás után.

Nagypénteki közös mosdás 
a Szerelem-patakban

Érkeznek a csömöriek

A Staféta Együttes (képünkön) igényesen 
megzenésített gyermekverseket adott elő. 
Műsorukat szórakoztató játékok színesí-
tették, melyekbe a gyerekeket is bevonták 
április 10-én a Rábai Miklós Művelődési 
Házban.

A régi hagyományokat folytatva Kama-
rás Zoltán révén 2010. őszén a megújult 
művelődési házban ismét útjára indult a 
g y e r m e k -
s z í n h á z i 
e l ő a d á s -
s o r o z a t : 
Mesesarok 
címmel. A 
p r o g r a m 
az óvodásoknak és a községben élő kis-
gyermekes családoknak nyújt színházi él-
ményt. A Mesesarok előadásának napján, 
minden hónap második szerdáján, hangos 
gyermekzsivajjal telik meg a színházte-
rem. Igyekszünk minden hónapban más 
és más műfajban jeleskedő előadót meg-
hívni. Így vendégeink voltak már népi 
zenekarok, bábszínházak, zenés élősze-
replős gyermekszínházak. A művelődési 
házban – sok más programhoz hasonlóan 
– ez a program is ingyenesen áll a lakos-
ság rendelkezésére az Ecser Nagyközségi 
Önkormányzat jóvoltából. 

G. T.

Mesesarok 
a művházban

ii kkkööözzzööösss mmmooosssdddááásss 
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Szomorúan köszöntünk el Szentesi 
Jánosné Navratil Marika nénitől, akit 
húsvét hetében kísértünk ki a temetőbe.                                                                                                                  

Marika néni hosszú ideig megha-
tározó szereplője volt Ecser kulturá-
lis életének. Már évtizedekkel ezelőtt 
ő vezette a községi könyvtárat.  Az 
ecseri hagyományokhoz és az ecseri 
néptánckultúrához való kötődése éle-
te végéig megmaradt. Keze munkáját 
dicsérik az általa készített népviseleti 
ruhadarabok, melyeket generációkon 

keresztül szívvel-lélekkel varrt a tánc-
csoport tagjai részére. 
Ő készítette a néptáncosok szüreti vi-

seletét, a lányok ingujjait, kötényeit, a 
korábbi gyermek-csoport palotás ruhá-
it, pártáit, a fekete bársony mellénye-
ket, alsószoknyákat, felsőszoknyákat, 
lila női öltönyöket.  Az ecseri néptánc-
hagyományok iránti tiszteletét sikerült 
családjában is tovább adnia. A nyugdí-
jas klub életének is aktív résztvevője 
volt, a kultúrcsoport munkáját szíve-
sen támogatta. Hagyományainkat nem 
csak a népi kultúra területén, hanem 
vallási örökségünket őrizve is ápolta. 

Az ecseri templom számos textíliája és 
ruhadarabja Marika néninek köszönhe-
tő. Őszinte szívvel vett részt az Ecseri 
Rózsafüzér Társulat működésében is. 
A templom főbejárata fölötti ólomüveg 
ablakhoz, illetve a Széchenyi utcai 
Kisded szobor állításához szükséges 
adományok gyűjtését is ő szervezte.

Személyisége és segítőkészsége hi-
ányozni fog mindannyiunknak.  Isten 
vele Marika néni! 

Ecseri Zelený veniec 
Hagyományőrző Kör, 

Ecseri Nyugdíjas Klub, 
Ecseri Rózsafüzér Társulat

Gázos busz 
A MAN gyártmányú jármű nem-
csak különleges festése miatt 
tűnik fel az ecseri úton, hanem 
furcsa alakja miatt is. A busz 
meghajtásáról a tetőn elhelyezett 
1712 literes gáztartályban lévő 
sűrített földgáz (CNG) gondos-
kodik. Az autóbusz EEV normát 
teljesítő gázmotorral működik. 
A jármű 12 méter hosszú, teljes 
hosszában alacsonypadlós, 81 
utast szállíthat. (41 állóhely, 39 
ülőhely, 1 kerekes szék). A gáz-

üzemű buszt a Főgáz CNG Kft. 
és a MAN Kft bocsátotta a Vo-
lánbusz rendelkezésére tesztelés 
céljából. Előreláthatólag április 

közepéig a Volánbusz elővárosi 
járatain használják, főleg a Bu-
dapest, Kőbánya-Kispest-Ecser-
Maglód-Gyömrő vonalon.

Búcsú Marika nénitől

GGááázzzooosss bbbuuussszzz üüzüzememűűű bbubuszsztt aa FőFőFő ágágázz CNCNCNGGG KfKfKftt. 

Iskolai beíratás
2013. január 1-jétől a tanköteles tanulók 
nyilvántartását, a tankötelezettség teljesíté-
sének fi gyelemmel kísérését a kormányhi-
vatalok járási hivatalai végzik. Ettől kezdve 
a járási hivatal feladata a mulasztó szülő 
hatósági kötelezése, ugyanis a tanköteles 
korú gyermekének beíratását elmulasztó 
szülő ellen szabálysértési eljárás kezdemé-
nyezésére jogi lehetőség van. A Klebels-
berg Intézményfenntartó Központ Vecsési 
Tankerülete fenntartásában működő általá-
nos iskolákba, így a Laky Ilonka Általános 
Iskolába is április 8-9-én lezajlott a tankö-
teles - azaz 2007. augusztus 31-éig született 
– gyermekek beíratása a következő tanévre. 

A kijelölt napokon 47 család tett eleget 
kötelességének. A beiratkozott tanulók kö-
zül szakértői vélemény alapján egy évig 
még óvodában marad 14 fő, hárman pedig 
más iskolát választottak. Ez a tanév lesz 
az első, ahol az első és ötödik évfolyamos 
gyermekeknek kötelezően hittan vagy er-
kölcstan órán kell majd részt venniük. A 
beiratkozás során a leendő elsős gyerekek 
szüleinek ezzel kapcsolatban nyilatkozatot 

kellett tenniük. Huszonegyen választották 
az iskolai erkölcstan oktatást. Intézmé-
nyünkben már két pedagógus elvégezte azt 
a továbbképzést, ami a tantárgy oktatásá-
hoz előírt feltétel, így készen állunk az új 
tantárgy bevezetésére. A következő tantár-

gyakkal és óraszámokkal kell megbirkózni: 
Magyar nyelv és irodalom 8, Idegen nyelv  
1, Matematika  4, Erkölcstan/Hittan 1, Kör-
nyezetismeret 1, Ének-zene 2, Vizuális kul-
túra 2, Életvitel és gyakorlat 1, Testnevelés 
és sport 5.

A szülők türelmesen várják, hogy gyermekük beíratásával sorra kerüljenek 

kekerereszsztütül l szszívívvevell lélélelekkkkelel vvararrtrt aa ttánáncc
cscscsopopoporororttt tatatagjgjgjaiaiai rrrésésészézézérerere..

AzAz eecscsererii tetempmplolom m szszámámosos ttexextítíliliájája a ésés  
rururuhahahadadadarararabjbjbjaaa MaMaMariririkakaka nnnénénéninininekekek kkkösösöszözözönhnhnhee-eúúúcccsssúúú MMMaaarrriiikkkaaa nnnééénnniiitttőőőlll
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8 Verseny Cserfa

PROGRAM  
             A tavalyi év tapasztalatai és a versenyek – versenyzők jó hangulatán felbuzdulva idén is     
              megrendezésre kerül immáron a II. ECSER OPEN Teniszbajnokság. 
 

Ezúton szeretettel meghívunk a Amatőr Nyílt Páros Teniszversenyre. 
Ecser Open honlapja: www.ecseropen.honlapom.com 
 
A teniszverseny Fővédnöke: Szilágyi Károly, Ecser nagyközség alpolgármestere. 
A teniszversenyt megnyitja: Gál Zsolt, Ecser nagyközség polgármestere, aki egyben a 
sorsolást is lebonyolítja, a díjazásokat átadja. 
Nevezni férfi páros vagy vegyes páros kategóriában lehet mindazoknak, akik, amatőr szinten 
teniszeznek. Maximum: 16 páros! 
 
A verseny időpontja 2013. május 18. 
A verseny helyszíne: ÁBV Teniszklub. 
Cím:1173 Budapest, Gyergyóalfalu u. 8. 
(Pesti úti lakópark - HOME CENTER mögött)   
Rendező: Szervezőbizottság 
2012-es év címvédői: Dr. Simon Szilveszter és Szilágyi Károly (Nyerő Páros csapat) 
Nevezési díj: 3. 500 Ft / fő 
A nevezési díj tartalmazza: a mérkőzéseket piros salakos pályán, az italellátást (fejenként 1 sör - 1üdítő vagy ásványvíz - 1 
kávé), közös étkezést a verseny végén, a díjazást és természetesen a jó hangulatot.  
Felkért szakácsunk: tavalyi évnek megfelelően Bojtok György. 
Díjazás: I helyezett páros VÁNDORKUPA (a megnyerő párosnak kötelező a kupát a következő évben visszahozni, 
mint címvédőnek, illetve háromszori elnyerés esetén örökre megtartható) – érem – oklevél, II-III. helyezett páros 
érem – oklevél, továbbá minden nevező páros oklevélben részesül. 
Nevezési határidő: 2013. április 19. 
Lemondási határidő: 2013. május 3. 
Nevezési díj a helyszínen fizetendő készpénzben. 
A verseny előtt orvosi vizsgálat nem lesz, az indulás mindenkinek saját felelősségére történik. 
A mellékelt nevezési lapot kérjük visszaküldeni az alábbi elérhetőségekre: 
Fax: 29/535-150, e-mail: kosztasped@monornet.hu 
Program: 
Regisztráció: 8. 00 – 8. 30. 
Sorsolás a helyszínen: 8. 30 – 9. 00.   
Kezdés: 9. 00. 
Játékszabály: a mellékelt szabályok szerint. 
Tervezett eredményhirdetés: 17. 00.  
Közös étkezés az eredményhirdetés után. 
Megkérünk minden kedves versenyzőt, hogy szánjon időt a közös étel elfogyasztására, beszélgetésre, 
csapatszellem építésére! 
További információ a szervezőbizottságnál. 
Elérhetőségek:  
Sztancsik Csaba. Tel: 20/414-6034, e-mail: sztano13@hotmail.hu 
Antal Lajos. Tel: 30/611-4048, e-mail: antal.lajos67@freemail.hu 

: 

AAA A taval
mmegren

19.24.Mosógép, hűtőgép javítása. Ecseren 
ingyenes kiszállás. Minden típusú ház-
tartási gép javítása. (porszívó, mikro, 
mosógatógép, kávéfőző, villanybojler 
tisztítás, javítás.) Fodor Károly: 06-20-
935-1207, 06-20-402-5558

A Cserfa következő, 2013. 05. száma má-
jus 17-én jelenik meg. Nyomdába adás: 
május 14.  Lapzárta: május 07.

II. Ecser Open teniszverseny

Ecser Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Ecser kul-
turált települési környezetének fejlesztése céljából pályázatot hirdet. A 
pályázat célja a zöldfelületek fejlesztése, gondozása, fák telepítése, a 
rendezett udvarok megteremtése, az ebben élenjáró családok és cégek 
elismerése. A pályázat végső célja a lakosok motiválása lakókörnyeze-
tük ápoltabbá tétele érdekében.

A pályázaton indulhat minden magánszemély és vállalkozás.
A pályázóknak 2013. május 31-ig kell részvételüket jelezni a Polgár-

mesteri Hivatalban.
A jelentkezők ingatlanját legalább 3 tagú szakmai munkacsoport mi-

nősíti. A szakmai munkacsoport tagjai:
- az ingatlan fekvése szerint illetékes önkormányzati képviselő,
- a polgármester által felkért szakemberek
Az elismerés formája az Önkormányzat arculatának megfelelő, az épü-

let külső falára szerelhető tábla.
A tábla adományozásáról a munkacsoport véleménye alapján a polgár-

mester dönt.
Az elbírálás határideje: 2013. július 30.

Ecser Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Pályázati felhívás

Szép kert, tiszta környezet
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MAJÁLIS
2013. május 10-11-12. péntek-szombat-vasárnap

A Nemes Party Team Kft. és 
a Rábai Miklós Művelődési Ház 

közös szervezésében
Helyszín: Ecseri Sportpálya (Ady Endre utca 2.)

Május 10. péntek
17.30-18.30 Custom
18.45-19.45 Fortuna
20.00-21.00 Tengs-lengss
21.30-23.00 Zöld a Bíbor Band
23.15-00.15 Csodatanker

Május 11. szombat
9.00 Kispályás labdarúgó torna kezdete

Főzőverseny kezdete
10.00 Ecseri csoportok bemutatói

Kézműves foglalkozások kezdete
11.00 Micimackó – zenés mesejáték egy részben
12.00-14.00 Sárkánykészítés és reptetés
14.00 Laci betyár műsora
15.00 Versenyek eredményhirdetése
15.30 Ecseri csoportok bemutatói
17.00 Buborék együttes gyermekműsora
18.00 Hien
19.00 Triász zenekar
20.00 Abaházi Csaba és az RLB
21.30 Utcabál a Göndör zenekarral
Egész nap: Kirakodóvásár, kézműves foglalkozások, városnéző 

kisvonat (10-18 óráig), népi kismesterségek, kis-
vidámpark

VII. Ecseri kispályás focitorna és bográcsos főzőversenyre várjuk baráti társa-
ságok, civil szervezetek, munkahelyi kollektívák jelentkezését.

Május 12. vasárnap
A legtöbb vasárnapi program helyszíne 

a Faluközpont 
(Széchenyi utca és Bajcsy-Zsilinszky utca sarok)

9.30 Szentmise a katolikus templomban
11.00 „Ecseri Lakodalmas” szobor ünnepélyes 

felavatása
Ünnepi műsort adnak az Ecseri Zöldkoszorú Ha-
gyományőrző Kör csoportjai
- Ecseri Nyugdíjas Klub kulturális csoportja
- Ecseri Zöldkoszorú Néptáncegyüttes 
- Laky Ilonka Általános Iskola néptánccsoportja
- Óvodás csoportok      

16.30 Ecser SE-Újszilvás bajnoki labdarúgó mérkőzés
Helyszín: Ecser, sporttelep

SztárvendégSztárvendég
május 11-énmájus 11-én
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10 Lélekgondozás Cserfa

Erre a bizalomra a Szentlélek tesz alkal-
massá. Isten irgalma, türelme és gyengédsé-
ge legyen a hívő ember bizalma, reménye, 
amely által ismét bátorságot nyer ahhoz, 
hogy visszatérjen Teremtőjéhez az életében 
elkövetett hibák és bűnök ellenére is. 

Az Isteni Irgalmasság vasárnapja (Hús-
vét után az első vasárnap), elénk varázsol-
ja a hit szépségének és Isten irgalmának 
jelentőségét. 

Isten irántunk érző szeretete oly nagy 
és oly mély, hogy soha sem múlik el, ha-
nem támogat minket, segít az újrakezdés-
ben, és vezet létünk útján. Isten irgalma 
az evangéliumokban is több alkalommal 
megmutatkozik. Ilyen például Jézus türel-
me Tamás hitetlensége láttán. Tamás elis-
meri parányi hitét, lelki szegénységét, és 
hagyja, hogy Isten irgalma átjárja szívét. 
Látván Jézus sebeit, ismét visszanyeri bi-
zalmát, új emberré lesz, aki nem hitetlen 
többé, hanem hívő.

Jézus türelemmel tekint Péterre is azok 
után, hogy háromszor megtagadta Őt. Így 
szól hozzá: ne félj gyengeséged miatt, 
hanem bízz bennem. Péter megérti Jézus 
szavait, szeretetteljes tekintetét, és sírva 
fakad. Soha ne veszítsük el az Isten Irgal-
mába vetett bizalmunkat. 

Jézus az emmauszi tanítványokat se 
hagyja magukra, Isten Ádámot se hagy-
ta el, amikor száműzetésbe kerül. Nem 
türelmetlen, hanem türelmes, mert szeret 
minket. Aki szeret, az reményt ad, megér-
tő. Nem hagy el, meg tud bocsátani. 

Mindig emlékezzünk arra, hogy Isten 
mindig vár ránk. Akkor is, amikor mi 
eltávolodunk Tőle. Isten azonban közel 
van hozzánk és tárt karokkal fogad, ha 
visszatérünk Hozzá, és tárt karokkal ölel 
Magához. 

Isten türelme bennünk kell, hogy bátorsá-
got nyerjen, bűneink és hibáink ellenére is. 

Sokan azt gondolják, hogy bűnük, Is-
tentől való eltávolodásuk, hitetlenségük 
oly nagy, hogy nincs bátorságuk vissza-
térni Istenhez. Isten azonban mindig vár, 
csakis bátorságot kér az embertől, hogy 
visszatérjen Hozzá. 

Bízzunk Isten türelmében, aki mindig 
elegendő időt biztosít számunkra. Legyen 
bátorságunk ahhoz, hogy visszatérjünk az 
Atyához és hagyjuk, hogy szeretetével ve-
gyen körül, hogy irgalmával találkozzunk 
a Szentségekben. Ezáltal mi magunk is 
képessé válunk az irgalmasságra, a türel-
mességre, a megbocsátásra, a szeretetre. 

A béke a megbocsátás gyümölcse. Bol-
dogok azok, akik hisznek Isten szereteté-
ben, melyről a bátor keresztények tanúsá-
got tesznek. 

Az Egyház küldetése a világon, hogy a 
Szentlélek segítségével hirdesse Krisztus 
szeretet-országát, a bűnök bocsánatát, aki 
elűzi a félelmet az apostolok szívéből. Mi 
is tegyünk bátran tanúságot a Feltámadt 
Jézus Krisztusról . A Belé vetett hitünkről. 
Ne féljünk attól, hogy Keresztények va-
gyunk, és keresztény módon éljünk. Bát-
ran hirdessük Krisztust, Ő a mi békénk. 
Ő teremtette meg a békét szeretetével és 
megbocsátásával, vérével és irgalmassá-
gával.

A keresztény szeretet vagy alázatos, 
vagy nem Istentől származik. A keresz-
ténynek, ha előre akar haladni a hitében, 
le kell alacsonyodnia és az alázat útjára 
kell lépnie, hogy még jobban felmutassa 
Isten szeretetét. Egy út, amely felfelé ha-
lad, ugyanannyira lefelé is vezet. Ez a ke-
resztény alázat útja, amely Isten felé ve-
zet. olyan mértékben, amilyen mértékben 

a hívő le tud hajolni, hogy helyet adjon 
Isten szeretetének. 

Mária és József az alázat útján halad-
nak végig, amikor Betlehembe mennek. 
Engedelmeskednek a császár népszámlá-
lás parancsának. Mária alázatos, mert bár 
nem érti, hogy miről van szó, átengedi 
lelkét Isten akaratának. József is alázatos, 
lealacsonyítja magát, hogy magára vállal-
ja várandós felesége nagy felelősségét. Az 
Ő alázatosságukon keresztül ereszkedik 
le hozzám Isten szeretete. 

Nem választhatunk másik utat. Ha nem 
alacsonyítod le magad, nem vagy keresz-
tény, KRISZTUSI ember. 

Alázatosnak lenni azonban nem azt je-
lenti, hogy lefelé szegezzük tekintetünket. 
Nem ilyen volt Jézus, Mária, József alá-
zata.  Az alázat útjára lépni annyit jelent, 
hogy Isten szeretete ezen az úton van. Ez 
az egyetlen út, amelyet Isten választott. 
Nem választott más utat. A feltámadás 
győzelme is ezen az úton halad.  Imád-
kozzunk ezért az alázat kegyelméért. Ha 
nincs bennünk alázat, a szeretet nem tud 
kibontakozni. 

Ezzel szemben a hamis út: „Itt én pa-
rancsolok”.  A Mi Istenünk az alázatosság 
útját választotta. Ezt követte Jézus egész 
a keresztig.

Arra kértek, hogy a közelgő pünkösdről 
írjak pár gondolatot. Hát itt van. Az Egy-
házat és az egyes tagjait erre teszi képes-
sé a Szentlélek. Krisztus igaz Egyháza, a 
történelem folyamán eme krisztusi utat 
járja, mi pedig benne a világ végezetéig. 
„Elküldöm nektek a Lelket...”Hangzott 
Krisztus ígérete. S ez beteljesedett.   

Barotai Endre plébános

Bízzunk Isten végtelen szeretetében!

Balogh Attila, a kőbányai Szent László Balogh Attila, a kőbányai Szent László 
Plébánia plébánosa lelki gyakorlatot Plébánia plébánosa lelki gyakorlatot 
tart Húsvét tiszteletére Ecseren, a ka-tart Húsvét tiszteletére Ecseren, a ka-
tolikus templombantolikus templomban

A lelki gyakorlat résztvevőinek egy csoportjaA lelki gyakorlat résztvevőinek egy csoportja
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Beszélgetés Bálint Klárával (képünkön), a 
Maglód–Ecser–Mende–Sülysápi Reformá-
tus Egyházközség lelkipásztorával.

– 1947-ben érkezett első önálló lelké-
szünk, Bódi György, és 9 évig szolgált itt, 
akit 1956-ban Farkas Miklós követett. 
Négy esztendő múltán őt Filep József vál-
totta, aki 12 évig állt a gyülekezet élén. 
Kálmán Péter 1975-től 8 esztendeig élt 
Maglódon. Majd 1983-tól 1987-ig Balog 
Zoltán vezette a református híveket. Ekkor 
érkezett Szabó Klára, aki időközben Bálint 
Klári lett. Az azóta eltelt éppen 25 esztendő 
viszont már több mint a duplája a korábbi 
leghosszabb lelkészi terminusnak is. Mi e 
25 év titka?

– Az, hogy hazaérkeztem. Mindig is arra 
vágytam, hogy valahol otthon legyek, nem 
csak a szó felszíni értelmében. Maglód – 
és nem „csak” a gyülekezet – otthonommá 
vált. A gyökéreresztés számomra az igazán 
meghatározó, a kapcsolatokhoz pedig idő 
kell. Hűséges vagyok: akit, amit megszere-
tek, egy életre megszeretem. A szeretet pe-
dig olyan intenzív kapcsolat, amiből nem 
akarok ki-be ugrálni. Ez alatt az idő alatt 
több helyre is hívtak lelkésznek, amit min-
dig szépen megköszöntem, és rendre azt 
válaszoltam, hogy én már itthon vagyok. 
Nem pusztán maradtam, hanem eszembe 
sem jutott elmenni.

– Hatnak-e mindazonáltal az elődök cse-
lekedetei, példája?

– Nagyon tisztelem a templomunkat 
megépítő Kálmán Pétert. Hogy mit jelen-
tett 1978-ban, a szocializmus kellős kö-
zepén Istennek házat építeni, azt ma már, 
amikor egészen másmilyen szelek fújnak, 
el sem lehet képzelni. Balog Zoltán volt 
osztálytársammal – aki most az Emberi 
Erőforrások minisztere – meg összeköt-
nek bennünket a teológián közösen megélt 
szellemi és egyetemista élmények. 

– Milyen egyházjogi aktushoz kötődik a 
gyülekezet 100 éves jubileuma?

– 1947-ig a gyömrői gyülekezet fi ók-
egyháza volt a maglódi, így kerülhetett 
elő az ő irattárukból az a jegyzőkönyv, 
amely tanúsítja, hogy 1911. december 
26-án Simkó Gyula evangélikus lelkész 
a református fi ókegyház hivatalos meg-
alakulása céljából a maglódi evangélikus 
templomot átengedte. Innen is megkö-
szönöm evangélikus testvéreink sokszor 
megtapasztalt szeretetét irántunk. Az 
alakuló közgyűlés Tóth József gyömrői 
lelkész elnöklete alatt mondta ki a meg-

alakulást. Ez tehát a pontos kezdő dátum, 
amiről a tavaly karácsonyi istentiszteleten 
meg is emlékeztünk. 1912 viszont az első 
teljes év a gyülekezet életében, illetve 
ekkor nyílt lehetőség megvásárolni egy 
ingatlant, amelyen lévő gazdasági épület 
imaházzá és kéttantermes iskolává volt 
átalakítható. A megalakulásban valószí-
nűleg tevékeny szerepet játszott gróf Des-
sewffy Emma, az ecseri árvaház refor-
mátus patrónusa is, aki ezüst keresztelési 
kancsót és úrvacsorai készletet ajándéko-
zott a gyülekezetnek, jól olvasható rajtuk 
az 1912. április 8-i dátum, ami tavaly, 100 
év elteltével pont húsvétra esett. Mind a 
mai napig ezeket az edényeket használ-
juk. Egyébként pedig 1989-re erősödött 
meg annyira a gyülekezet, hogy anyaegy-
házközség lehessen, ekkortól kezdve a ne-
vünk Maglódi Református Egyházközség, 
ecseri, mendei és sülysápi szórvánnyal.

– Mitől élő, erős egy 100 éves gyülekezet?
– A mi gyülekezetünk befogadó, egy-

másra odafi gyelni igyekvő, családias, 
meghitt közösség. Ez az atmoszféra jel-
lemzi az igehirdetéseket is. A négy egy-
házközségben 1200-1300 főről tudjuk, 
hogy református. Hál’ Isten, minden év-
ben kicsivel több a keresztelés, mint a 
temetés, ami persze részben az agglome-
rációs létnek köszönhető, részben annak, 
hogy utána megyünk az embereknek. 

– Kínált-e a 100 és a 25 év alkalmat a 
számvetésre? Alkalmat a további terve-
zésre?

– Személy szerint nekem a 100 éves 
évforduló arra ad alkalmat, hogy hálát ad-
hatok Istennek, amiért vagyunk, létezünk. 
A 25 év pedig arra, hogy megköszönjem 
Istennek, hogy mindvégig kísért, és hogy 
idekísért. Megköszönöm, hogy amit Isten 
rám bízott vasárnapról vasárnapra vagy 
egy-egy személyes beszélgetésben, azt 
elmondhattam, vagy éppen meghallhat-
tam. Hálás vagyok azért is, hogy vannak, 
akik ezt értik. Magam is abból az erőből 
merítek, amiből azok élnek, akiknek „tol-
mácsolhatok”. Megköszönöm, hogy ma-
radhatok az a Klári, aki vagyok. Soha nem 
akartam álarcot hordani, hogy ez volna a 
lelkész Klári arca, ez pedig a magánembe-
ré. A két arc ugyanaz. Lelkészként vagyok 
ember, emberként lelkész. A helyemen 
vagyok, spirituális, lelki értelemben is. E 
25 év útja során megérlelődött bennem, 
hogy mindaz ajándék, ami velem törté-
nik – ami nehéz, az is. A kérdés „csak” az: 

mit kezdek vele, mit tudok belőle kihozni, 
illetve mindez mit tud belőlem kihozni. 
A tét, hogy több legyek ma, mint tegnap 
voltam, s akkor töltöm be emberi külde-
tésem.

Hálás vagyok, ha e 25 év alatt többé 
válhattam. Én nem az a kifejezetten „épít-
kezős” lelkész vagyok, aki most ujjhegy-
re szedné a 25 év fejlesztési bizonyítékait, 
bár lenne jó néhány felsorolni való. In-
kább az a kincsem, ajándékom, amit Is-
ten megérlel bennem, és amit vasárnapról 
vasárnapra elmondhatok. Igehirdetéseim 
együttgondolkodások. Nekem mindig az 
volt, az a legfontosabb, hogy az igehirde-
tésben találkozzunk, és együtt haladjunk 
lépésről lépésre. Együtt szeretnék lenni az 
emberekkel a sírásukban és az örömük-
ben, a koporsó mellett és a keresztelés-
ben, de akár a szüreti bálban is. Együtt 
gondolkodni, töprengeni; (ha éppen úgy 
adódik) együtt ácsorogva várakozni, majd 
közösen akár tovább lépni; meg örven-
dezni, meg egymást megölelni. 

Varga Zoltán

100 éves a református egyházközség

Bálint Klára

Ecser külterületén 11883 m2, szántó mű-
velési ágú ingatlan eladó. Érdeklődni le-
het a (06-30) 292-55-98 telefonszámon.

Eladó

Bp. XVII., Madárdombon kétszintes, öt 
szobás, dupla komfortos, bútorozatlan  
ikerházfél, terasszal, előkerttel, garázzsal, 
kocsi beállóval, 100 négyszögöles, ápolt 
kerttel hosszútávra kiadó 120 ezer Ft/hó, 
plusz rezsi. Kéthavi kaució szükséges. T: 
06-20-594-99-90

Kiadó ikerházfél
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Döntetlennel zárt az Ecser SE labdarúgó csapata az éllovas péceliek ellen Döntetlennel zárt az Ecser SE labdarúgó csapata az éllovas péceliek ellen 
április 13-án. Jelenleg a 10. helyen áll a gárda. Legközelebb Ceglédberce-április 13-án. Jelenleg a 10. helyen áll a gárda. Legközelebb Ceglédberce-
len szerepel az együttes. A következő hazai meccs április 28-án lesz a Pánd len szerepel az együttes. A következő hazai meccs április 28-án lesz a Pánd 

ellen 16 órai kezdettel.  ellen 16 órai kezdettel.  

Veszelovszki Ágnes tapsifülese is jól sikerült. Veszelovszki Ágnes tapsifülese is jól sikerült. 
Sikere volt az önkormányzat húsbvéti prog-Sikere volt az önkormányzat húsbvéti prog-

ramjainak ramjainak 

Dénes Laura nagycsoportos óvodás büszkén 
mutatja saját kezűleg készített nyuszijátmutatja saját kezűleg készített nyusziját

Környezetvédelmi napot rendezett a Horgászegyesület az ecseri hor-Környezetvédelmi napot rendezett a Horgászegyesület az ecseri hor-
gásztó partján. A kedvelt pihenőhely környezetének rendezését április gásztó partján. A kedvelt pihenőhely környezetének rendezését április 

20-21-én megismétlik. Az első horgászverseny április 28-án lesz. 20-21-én megismétlik. Az első horgászverseny április 28-án lesz. 

D

Húsvéti kalamajka, Húsvéti kalamajka, 
benne a Batyu Szín-benne a Batyu Szín-
ház műsorával ház műsorával 
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