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Néhány adat az elmúlt 4 évből
Tisztelt Választópolgárok! Szeretném 
megköszönni, hogy 4 évvel ezelőtt bizal-
mat szavaztak nekem, bízom bennem, 
hogy munkám nem okozott csalódást. 
A fejlesztéseinkről, eredményeinkről a 
Cserfa hasábjain és az önkormányzat 
honlapján és a falugyűléseken folyama-
tosan beszámoltam, ezért most zárásként 
az önkormányzati munka másik oldalát 
mutatnám be. 

Néhány adat az elmúlt 4 évből az ön-
kormányzat munkájáról.

2010-ben a hivatal dolgozóinak szá-
ma 17 fő volt, jelenleg 13 fő. Az ellátott 
feladatok száma nőtt! 2010-2014-es idő-
szakban 70 ülésen 1003 db napirendi 
pontot tárgyaltunk. A képviselői előter-
jesztések száma az 1003 napirendhez 5 
db volt. (Ezek több mint a fele az utolsó 
3 hónapban.) 

Pénzügyi helyzetről. Előzmények: 
2007-ben az Önkormányzat eladta a 
földterületeit egy ingatlanforgalmazó 
cégcsoportnak. Az eladásból részletek-
ben befolyó több, mint 400 millió fo-
rintból fi nanszírozta a Művelődési Ház 
felújítását, a 2. számú óvoda felújítását 
és az Szent István utca építését. A három 
beruházás összköltsége közel 440 millió 
forint, ebből 100 millió forintot éppen 
meghaladó összeg volt az állami támo-
gatás. Jól látható, hogy a telekeladásból 
befolyó pénz jelentős részét már az előző 
ciklusban elköltötték.

2010 októberében a hivatal átvételekor 
a lekötött pénzeszköz és a számlán lévő 
készpénzállomány együttesen 269 millió 
forint. Ezt az összeget 146 millió forint ki 
nem fi zetett számla terhelte. Ennek értel-
mében a ténylegesen rendelkezésre álló 
átvett pénz 123 millió forint volt.

A 2010-2014-es önkormányzati cik-
lusban átalakult az önkormányzati fi -
nanszírozás rendszere. A feladatalapú 
támogatás bevezetése és a helyi adóbe-
vételek növelése, vagyis az önfenntartó 
önkormányzat a kormányzati cél. A fel-
adatalapú fi nanszírozás csak a minimális 
költségeket fedezi. Az ezen felüli költsé-
geket saját bevételből kell pótolni. Példá-
ul a Művelődési Ház működtetésére és a 
rendezvények lebonyolítására alig több 
,mint 4 millió forintot kapunk, pedig a 
tényleges költség ennek többszöröse. Az 
átalakulás az Önkormányzat bevételei-
nek csökkenését eredményezte. 

Mivel az Önkormányzatnak gazdasági 

célra hasznosítható földterülete nincs, 
ezért a saját bevételek növelését a helyi 
adóbevételek növelésével tudtuk elérni. 
A helyi adóbevételek biztosítják a műkö-
dési és fejlesztési lehetőségeinket. Egyben 
a helyi adókkal lehet ösztönözni azokat a 
telektulajdonosokat, akik nem építenek a 
területeikre. Azok is fi zessenek adót, akik 
nem kívánnak beruházni, csak az értéke-
sítésből szeretnének hasznot húzni.

Szeretnék néhány adatot megmutatni 
az adóval kapcsolatban. Mindig Vecséssel 
hasonlítanak össze minket, ezért a példa 
is erről szól.

2012-ben az összeses helyi adóbevéte-
lek: Vecsés: 1 735 339 000 Ft, Ecser: 138 
672 000Ft. 

A két szám összehasonlításából látszik, 
hogy Vecsés 12,5-szörös adóbevételt szed 
be, majdnem 2 milliárd forintot! A ve-
csési lakosok száma 5,5-szöröse az ecseri 
lakosoknak. 

Nézzük a helyi adóból beszedett össze-
gek összehasonlítását.

Engedjék meg, hogy egy egyszerű pél-
dával mutassam meg Önöknek, hogy 
miért kedvezőbb Ecser egy valóban be-
fektetni, beruházni vágyó vállalkozásnak. 

Vegyük azt a példát, ahol a vállalko-
zó vásárol egy 10 000 m2-es területet, 
épít rá egy 1000 m2-es kétszintes épü-
letet. A hasznos terület két szint esetén 
az alsó szint (1000 m2) + a felső szint 
(1000 m2), azaz összesen 2000 m2, tehát 
a telekadó kiszámítását úgy végezzük, 
hogy levonjuk az épület alapterületét és 
a hasznos területét.  A fennmaradó rész 

a telekadó alapja. 
10 000 m2 – 1000 
m2 (alapterület) 
– 2000 m2 (hasz-
nos terület) = 7 
000 m2 a telekadó 
alapja. Az épít-
ményadó alapja 
pedig a hasznos 
terület.

Ecseren a maximális (telek)adó 40 Ft/
m2: 7000 x 40 Ft=280 000 Ft, építmény-
adó nincs. Vecsésen a minimális adó 
(építmény) 800 Ft/m2: 2000 x 800 Ft = 
1 600 000 Ft, telekadó nincs. Az ösz-
szehasonlításból jól látszik, hogy a mű-
ködő vállalkozások Ecseren lényegesen 
kedvezőbb helyzetben vannak, mint a 
sokat emlegetett Vecsésen. Folytathat-
nám az összehasonlítást. Maglódon 770 
000 Ft-ot, Üllőn 2 100 000 Ft-ot, Péce-
len és a XVII. kerületben pedig ettől is 
magasabb adót kell fi zetni a vállalkozó-
nak. Ennek tudatában kijelenthető, hogy 
Ecser adózási szempontból is vállalko-
zóbarát település!

Pályázati bevételeink, sikereink. Eb-
ben a ciklusban 245 millió forintot 
meghaladó plusz bevételt sikerült nyer-
nünk. Megpályáztunk 144 millió forint 
kiegészítő támogatást is, ennek eredmé-
nyét decemberben tudjuk meg. Több pá-
lyázatunk most is elbírálás alatt van.

A 112 millió forint támogatás fel-
használása elkezdődött, sajnos a képvi-
selő-testületen belüli ellentét lassítja a 
beruházást. Nagyon örülünk a támoga-
tásnak, dr. Szűcs Lajos ígéretének meg-
felelően rövidesen további támogatást 
kapunk. A szomszéd települések rende-
zett adóssága ettől lényegesen magasabb 
összeg volt, Maglódé például 2 milliárd 
forint körüli, Pécelé pedig 4 milliárd fo-
rint körüli összeg, de ennek tudatában is 
örülünk a megítélt támogatásoknak. 

Amennyiben az állami kiegészítő tá-
mogatások, a pályázati pénzek és a helyi 
adóbevételek befolynak az Önkormány-
zat kasszájába, akkor a már elindított 
és tervezett fejlesztések folytatása nincs 
veszélyben. A fejlesztésekhez szükséges 
saját forrás egy része biztosított, a továb-
biak előteremtésén még dolgozunk.

Jelenleg (2014. október 5.) rendelke-
zésre álló pénzeszköz: 223 millió forint! 

Gál Zsolt 
polgármester
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Már csak néhány nap, és véget ér az önkor-
mányzati választásokat megelőző kampány. 
Köszönöm eddigi türelmüket, egyben ké-
rem Önöket, hogy éljenek választói joguk-
kal és menjenek el szavazni 2014. október 
12-én!                                                    G. Zs.

Tisztelt Választópolgárok!

A Laky Ilonka Általános Iskolában a tan-
terem, mosdó, tornaterem, tetőszerkezet, 
szigetelés, fűtés, parkolás, életveszélyes 
kerítés, vizesedő falak problémája évek, 
ha nem évtizedek óta ismert. Az elmúlt 
időszakban többször próbálkoztunk ezek 
szakaszos megoldására. Megoldottuk a 
tantermek szigetelését, a kidőlni készülő 
életveszélyes kerítés átépítését, pályázati 
forrásból a fűtéskorszerűsítés első lépé-
sét. Elkészítettük a tetőcsere és a szigetelés 
terveit, az alternatív energiafelhasználás 

lehetőségeire is fi gyelve. 2012-ben meg-
terveztük a tornaterem melletti öltözők és 
mosdók felújítását. 
2012/2013-ban az iskola fenntartása át-
került a KLIK-hez. A megkezdett munka 
folytatásaként jeleztük igényünket a KLIK 
felé a tanterem és a tornaterembővítése te-
kintetében, továbbá jeleztük a belső dolgo-
zói parkoló kialakításának szükségességét. 
Nemcsak a fenntartásban történt változás 
2012-ben, hanem a tantervben is. Beve-
zetésre került a mindennapos testnevelés, 

amely további tornaterem problémákat 
okozott és okoz a mai napig. A KLIK sor-
rendet állított fel, ennek megfelelően a 
tanterem bővítés és az ehhez kapcsolódó 
mosdóhelyiségek megépítése lett az el-
sődlegesen megvalósítandó cél. Ígéretek 
szerint a kivitelezés a következő tanév 
indulásáig elkészül. Ezután következhet a 
tornaterem kérdése.  Az előrelátás és a ter-
vezés előrehaladottsága azt eredményezte, 
hogy az Önkormányzat, a Nemzeti Sport-
központok és a KLIK közös projektje a Ve-
csési Tankerület első elkészülő beruházása 
lesz.  
A tetőszerkezet, a homlokzatszigetelés, va-
lamint az alternatív energia-felhasználás 
tekintetében pályázatot adtunk be, ennek 
elbírálása folyamatban van, itt is bízom a 
támogatás elnyerésében.               Gál Zsolt

polgármester

Kiemelt kormányberuházás lett 
a Laky Ilonka Általános Iskola 
tanterembővítésének ügye!

Az itt lakók és az ide látogatók nagyon várják az 
utcák burkolatának megépítését. Az előkészítő 
munkák a végéhez értek, a közbeszerzési kiírás 
folyamatban van. Sajnos az előzetes munkálatok 
az utolsó pillanatban műszaki kérdések tisztázása 
miatt megálltak. 

A közbeszerzés kiírása előtt felvetődött a bur-
kolat típusának kérdése. Képviselői indítvány ke-
rült benyújtásra a következő kérdések tisztázása 
érdekében: Megfelelő-e a beton térburkolat vagy 
inkább mégis aszfaltos útburkolat épüljön? Ellen-

áll-e a sózásnak, és egy szakaszon kibírja-e a 12%-
os lejtőre telepítést ez a betonkő? Nem mossa-e ki 
a fugázó anyagot az eső? Ezek a kérdések vetődtek 
fel az augusztusi rendkívüli ülésen. A tervező, egy 
műszaki szakértő és a térkő gyártójának egyönte-
tű véleménye alapján a tervezett és engedélyezett 
burkolattípus ezeknek az elvárásoknak megfelel. 
Ezek a nyilatkozatok a község honlapján megte-
kinthetőek. Mindkét burkolatnak vannak előnyei 
és hátrányai, azt kell mérlegelni, melyiknek van 
több előnye. Esztétika, zajszint, javíthatóság, élet-

tartam, ár, stb. 
Elhangzott az a megállapítás, hogy a javítható-

ságot nem kell fi gyelni, mert itt még olyan jó álla-
potúak a közművek, hogy hosszú évekig nem kell 
hozzányúlni. Ennek ellentmond, hogy a napokban 
a Szent Antal utcában három csőtörést kellett el-
hárítani. Egy biztos, a végleges döntést, vagyis 
hogy megépüljön-e az engedélyes tervek szerint, 
vagy új eljárás kezdődjön, már az új képviselő-tes-
tület fogja meghozni. Az építkezés csak a döntés 
után kezdődhet meg.                                       G. Zs.

Tovább gyűrűzik a Kálvária-domb útépítésének kálváriája!

Többen érdeklődtek a közelmúltban történt szeny-
nyvíz-kifolyási ügy állásáról.

Az augusztusi Cserfában számoltam be Önök-
nek először a Hosszú János képviselő cége a Fu-
vartrans Kft . telephelyéről búvárszivattyúval ki-
szivattyúzott és az útra engedett, erősen ammónia 
szagú, szennyezett víz ügyében indított büntető-
eljárásról.  Azóta a rendőrség igazságügyi szak-
értő bevonásával folytatja a nyomozást.  Eddigi 
információink szerint a tavalyi évben a közelben 
lévő horgásztóban tapasztalt tömeges halpusztulás 
közvetlenül nem hozható összefüggésbe ezzel a 
környezetszennyező tevékenységgel.             G. Zs.

Tájékoztató 
a szennyvíz-kifolyás 
ügyében Az Ecseri Kulturális és Sport Egyesület dartso-

sai 2013/14-es évet is eredményesen zárták. A 
megyei csapatversenyen ebben az évadban kettő 
csapatot indítottak. A csak soft  szakágban induló 
Horváth Tamás, Kele Jenő, Kozma László, Köves-
di Márton, Szatmári László összetételű csapat a 
2. helyen végzett, ugyanígy zárta az évet mindkét 
szakágban a másik, Kőfalvi Ernő, Morva Kor-
nélia, Szatmári Zsuzsanna, Varga Valéria, Vágó 
Ágoston személyéből álló csapat. A megyei ver-
senyeken steel szakágban a hölgyek kiemelkedő 
eredményt értek el: párosban a Varga-Szatmári 
páros bajnoki címet szerzett, egyéniben Varga 
Valéria aranyérmes, míg Szatmári Zsuzsanna a 
dobogó 3. fokára állhatott. Az országos női steel 
csapatverseny idén is sikert hozott az EKSE-nek, 
ugyanis a lányok (Morva, Szatmári, Varga, Pus-
kás) bronzéremmel térhettek haza a versenyről. 
2014. augusztus 27-31. között tartották Szlovéni-
ában az EDF Soft  Európa Bajnokságot, ahonnan 
Szatmári Zsuzsanna egy csapat 5., egy egyéni 7. 

és egy Tripla Mix 9. hellyel tért haza. Gratulálunk 
minden versenyzőnknek az eredményeihez! 
A szeptemberi hónapban már elkezdődtek a 
versenyek. Varga Valéria az ÚKDC női csapatát 
erősítette október 4-én az országos női csapatku-
pán, ahol elhozták a 2. helyet. Szatmári Zsuzsan-
na szeptember 6-án és október 4-én Ausztriában 
versenyzett, ahol mindkét versenyt megnyerte. 
Gratulálunk a lányoknak! 

Az egyesület tagjai a pihenő szakaszban sem 
tétlenkedtek: a IV. Falusi csatát szervezték a Rá-
bai Miklós Művelődési Ház munkatársaival kar-
öltve melyre szeptember 27-én került sor.   

EKSE

EKSE 
eredmények

Varga Valéria, Morva Kornélia, Szatmári Zsuzsanna
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Tisztelt Ügyfeleink! Értesítjük Önöket, 
hogy a 2014. október 12-i önkormányza-
ti választás munkái miatt a Polgármesteri 
Hivatal 2014. október 13-án, hétfőn csak 
választási ügyeletet tart, ügyfélfogadás 
nem lesz.

Kérjük szíves megértésüket.
Barta Zoltán

jegyző

Október 13-án nem lesz 
ügyfélfogadás 

2014. október 12-én (vasárnap) reggel 
hat órától este hétig ismét az urnák elé 
járul az ország, így Ecser lakossága is. 
Ezen a napon polgármestert, települési 
képviselőket, megyei közgyűlési tagokat 
és nemzetiségi önkormányzati képvise-
lőket választanak a szavazópolgárok. A 
választás egyfordulós.

Ecser lakossága három polgármester je-
lölt közül választhat:

A jelöltek szavazólapon lévő sorrendjét 
sorsolással állapította meg a Helyi Válasz-
tási Bizottság.

Tatár Dóra (Fidesz-Magyar Polgári 
Szövetség, Közösen Ecserért Egyesület)  

Turcsik Péter József (Demokrati-
kus Koalíció, Együtt - A Korszakvál-
tók Pártja,Magyar Szocialista Párt)                                                                                    
Gál Zsolt (Független jelölt)

A választópolgár egy jelöltre szavaz-
hat, az a jelölt győz, aki a több szavaza-
tot kapja.

A hattagú képviselő-testület tagjait 16 
jelölt közül választhatják:

Szeverné Csekei Csilla (Független jelölt)
Dr. Kóspál Lajos (Független jelölt)
Dr. Gózony Gábor (Független jelölt)
Wunderlich-Makai József (Jobbik Ma-

gyarországért Mozgalom)
Szentgyörgyi Andrea Barbara (Fidesz-

Magyar Polgári Szövetség, Közösen Ecse-
rért Egyesület)

Szilágyi Károly (Független jelölt)
Szilágyi Szilvia (Független jelölt)
Kovács Istvánné (Fidesz-Ma-

gyar Polgári Szövetség, Közösen Ecserért 
Egyesület) 

Murár Tamás (Fidesz-Magyar Polgári 
Szövetség, Közösen Ecserért Egyesület)

Szaitli Gábor György  ( D e m o k r a -
tikus Koalíció, Együtt - A Korszakváltók 
Pártja, Magyar Szocialista Párt)

Turcsik Péter József (Demokratikus 
Koalíció, Együtt - A Korszakváltók Pártja, 
Magyar Szocialista Párt)

Horváth József (Demokratikus Koalí-
ció, Együtt - A Korszakváltók          

Pártja, Magyar Szocialista Párt)
Harazin István (Fidesz-Magyar Polgári 

Szövetség, Közösen Ecserért Egyesület)
Hosszú János (Fidesz-Magyar Polgári 

Szövetség, Közösen Ecserért Egyesület)
Horváth Tamás (Független jelölt)
Dr. Petky Ferenc (Fidesz-Ma-

gyar Polgári Szövetség, Közösen Ecserért 
Egyesület)

A települési önkormányzati képvise-

lőket Ecser választópolgárai egyéni listás 
választási rendszerben választják meg. Ér-
vényesen szavazni legfeljebb hat jelöltre 
lehet, de a szavazat akkor is érvényes, 
ha a választó a lehetségesnél kevesebb 
jelöltre szavaz, érvénytelen viszont, ha 
hatnál többre. 

A szavazólapon a jelöltek neve a sorso-
lási eredmény alapján szerepel. 

A megválasztható képviselőket a sza-
vazólap tartalmazza. Képviselők azok a 
jelöltek lesznek, akik a legtöbb szavazatot 
kapják.

A Pest Megyei Közgyűlés tagjait listán 
választják meg.

A Területi Választási Bizottság hat listát 
vett nyilvántartásba:

LEHET MÁS A POLITIKA
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT
JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT 

MOZGALOM
EGYÜTT-A KORSZAKVÁLTÓK 

PÁRTJA
FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖ-

VETSÉG-KERESZTÉNY-  
DEMOKRATA NÉPPÁRT
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
A választópolgár egy listára szavazhat.
A települési nemzetiségi önkormányzati 

képviselők választásán azok a választópol-
gárok vehetnek részt, akik 2014. szeptem-
ber 26-áig felvételüket kérték a nemzetisé-
gi választói névjegyzékbe.

A Helyi Választási Bizottság az alábbi 
jelölteket vette nyilvántartásba:

Sosovicza Jánosné
Kele Jenő
Aszódi Csaba András
Kurunczi Lajosné
Valamennyien a Magyarországi Szlovák 

Szervezetek Uniója-Szövetsége, és a Ma-
gyarországi Szlovákok Szövetsége Köz-
hasznú Szervezet jelöltjei. 

A megválasztható képviselők száma 
négy fő. 

Szavazni is legfeljebb 4 jelöltre lehet. 
Azok lesznek képviselők, akik a legtöbb 
szavazatot kapták.

Az októberi 12-i nemzetiségi választá-
sok újdonsága, hogy egyszerre tartják a 
helyi, a területi és az országos nemzetisé-
gi önkormányzati választást. A települési 
nemzetiségi önkormányzatokhoz hason-
lóan már a megyei/fővárosi és az országos 
nemzetiségi önkormányzatokat is közvet-
lenül választják, vagyis megszűnik a ko-
rábbi elektori rendszer.

3 polgármester és 16 képviselőjelölt
Szeptember 23-án megtörtént a munkaterület átadá-
sa a kivitelező részére, hamarosan kezdődik az M0 
autóút zajvédő falának cseréje. A kivitelező a ZAJÉP 
Kft , a műszaki ellenőri, mérnöki feladatokat a Nem-
zeti Infrastruktúra Zrt. megbízásából az Eurout Kft . 
látja el. Két méteres helyett öt méter magas fal épül a 
vasút és a közút között úgy, hogy a fal elemei felfut-
nak a töltésekre is. A kivitelező még az idén tervezi 
befejezni a munkálatokat. Az építést a pályatest felől 
végzik, abban az időpontban, amikor megkapják a 
sávlezárási engedélyt. Az önkormányzat azzal a kikö-
téssel járult hozzá a munkaterület átadásához, hogy a 
zajvédelmi céllal telepített növényzetet kímélni kell. 
A kivitelezés időtartama kb. egy hónap lesz. A Zajép 
Kft . lakossági fórumot is tart majd Ecseren, a Műve-
lődési Házban, amely időpontjáról külön tájékozta-
tást adunk. Az M0 keleti szakaszán három helyen vé-
geznek majd zajvédelemmel kapcsolatos munkákat, 
ebből az egyik az ecseri lesz.

Előtörténet.
Az M0 Keleti szektorának tervezői a 120-as számú 

vasútvonal felett képzelték el az autóút megépítését, 
átvezetését. Ez a terv megkapta az engedélyt is. A ki-
vitelezés megkezdése előtt azonban változtattak a ter-
veken és az engedélyeken, szerencsére településünk 
lakói számára kedvezőbb módon. Az autóút a vasút 
alatt megy el, így nem kellett megépíteni a hatalmas 
töltést, és valószínűleg a zajterhelés is kisebb lett. Az 
önkormányzat kérésére épült zajvédő fal azonban 
alacsonyra sikerült, mindössze 2 méter magas. A 
domborzati viszonyok miatt sem tölti be funkcióját. 
Az önkormányzat az útszakasz átadása óta kéri a zaj-
védő fal megemelését. Az autóút még nem kapta meg 
a végleges használatbavételi engedélyt, minden évben 
ideiglenes engedélyt ad ki rá a Közlekedési Hatóság. 
Az idén kezdődött el a végleges használatbavételi en-
gedély kiadásának eljárása. Ebben az eljárásban Ecser 
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a hozzájárulásának megadását a zajvédő fal problé-
májának rendezéséhez kötötte. Mindazonáltal – aho-
gyan korábbi cikkünkben írtuk – a NIF is napirenden 
tartotta a kérdést, és most sor kerülhet a számunkra 
fontos beruházásra.

Korábbi cikkünk itt érhető el:
http://ecser.hu/aktualis/anyag.php?id=3265

5 méter magas fal
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Minden diák és tanár számára a szeptem-
ber egyet jelent az új évvel, hiszen mi nem 
naptári, hanem tanévekben számoljuk az 
időt. A Laky Ilonka Általános Iskola tanu-
lóinak és oktatóinak mozgalmasan indult a 
2014-2015-ös iskolai év. 

Elindítottuk a szakköröket, egyéb fog-
lalkozásokat, ahol tanítványaink haszno-
san tölthetik a szabadidejüket, edzhetik 
testüket, pallérozhatják elméjüket. Úgy 
gondolom, megfelelő számú és változatos 
tevékenység közül választhatnak: sakkoz-
hatnak, furulyázhatnak, lehetnek ének-
kari tagok, tanulhatják a rovásírást, teret 
adhatnak kreativitásuknak a kézműves 
szakkörön, második nyelvként tanulhat-
ják a németet, őrizhetik a magyar és ecseri 
kultúra hagyományait a néptáncon, ka-
ratézhatnak, zumbázhatnak, focizhatnak, 
az atlétika számos ágát művelhetik, pi-
hentethetik testüket és elméjüket a jógán, 
röplabdázhatnak,úszhatnak,  járhatnak az 
iskolai könyvtárba,  és a Harmónia zeneis-
kola tanárainak köszönhetően hangszeres 
tudásra is szert tehetnek. Nagy hangsúlyt 
fektetünk tanulóink felzárkóztatására és 
a tehetséggondozásra, illetve a nyolcadik 
osztályosok felvételijének sikeresebbé té-
telére. Ennek érdekében magyarból, ma-
tematikából és angolból felzárkóztató és 
tehetséggondozó foglalkozásokat tartunk, 
az elmúlt évek felvételi tesztjeit oldjuk és 
beszéljük meg közösen. Az alsó tagozat-
ban a tantervbe és az órarendbe beépített 
az egyéni fejlesztés, illetve első és második 
évfolyamon a tehetséggondozás is.

Programokban is bővelkedett ez a hó-
nap. Két napon keresztül lelkesen gyűj-

tötték iskolánk tanulói a papírt. Talicskák, 
lakáscsengők hangjától volt zajos a falu. 
Most is versenyeztek egymással az osztá-
lyok, ez még elszántabbá tette őket. Az őszi 
papírgyűjtést alsó tagozaton a 2.b, felső 
tagozaton pedig az 6. osztály nyerte meg. 
Gratulálunk nekik! Szeptember 22-én az 
Autómentes Világnap keretében is prog-
ram zajlott. A cél az volt, hogy minél több 
gyermek jöjjön aznap gyalog, kerékpárral, 
gördeszkával, görkorcsolyával iskolába. Aki 
így tett, jutalmul fi nom pogácsával várták 
az iskola kapujában, az az osztály pedig, 
ahol a legtöbben tudták kihagyni a szülők 
kocsiját az iskola aznapi megközelítéséből, 
fi nom tortát ehetett. Másnap, szeptember 
23-án a Rábai Miklós Művelődési Házzal 
karöltve rendeztük meg a Magyar Népmese 
Napján a már hagyományosnak mondható 
mesemondó versenyt. A díjazottak:

3-4. osztály: 1. Béki Alexandra 3.b, 2. 
Doma Zsófi a 3.a és Szarka Renáta 3.a, 3.  
Dam Benedek 4.a  és Juhász Zsófi a 4.b. 5-6. 
osztály: 1. Nagy Borbála Zorka 6.o., 2. Urr 
Tímea Lilla 5.o., 3. Sztancsik Petra 5. o.

Nekik is tiszta szívből gratulálunk!
Természetesen már készülünk az októ-

beri eseményekre is. Október 10-én a 7. és 
8. osztályosokat egy Vecsésen, a Bálint Ág-
nes Kulturális Központban megrendezésre 
kerülő pályaválasztási börzére visszük. De 
a hónap kiemelt eseménye a szüreti bál, 
melyet minden évben a nyolcadikosok ren-
deznek meg. Végezetül néhány szó a mo-
zanaplóról. Kérjük azokat a szülőket, akik 
elfelejtették a jelszavukat, jelezzék ezt a tit-
kárságon, és megoldjuk a problémát.

Kiss Katalin igh.

„….kezdődik az iskola, csak aszondom”
Ecser is kapcsolódott az 
Itthon vagy – Szeretlek 
Magyarország programhoz 
szeptember 27-én. 

Jó volt látni, milyen sokan 
vettek részt a kerékpártúrán 
a falu útjain, milyen sokan indultak a futóverse-
nyen. Az egész napos rendezvénysorozat végére is 
maradt látványosság. A tűz, amelyet Ecseren is so-
kan körbeálltak, emlékezve múltra, jelenre, jövőre, 
s talán elgondolkodva a rendezvény jelmondatán: 
Itthon vagy – Szeretlek Magyarország.

Hogy az ecseriek itthon vannak, s jól érzik ma-
gukat településükön, az szemmel látható. Szent 
Mihály-napján is számos jele volt ennek.

Évek óta megszervezik a nagyközség nagyobb 
rendezvényein a Falusi csata vetélkedőt, ami 
nagyszerű találmány. Sok csapat vesz rajta részt, 
és a csapatok is nagy létszámúak. Kicsik-nagyok, 
felnőttek-gyerekek alkotják. S miközben mennek 
a mókás feladatok, a résztvevők észre sem veszik, 
hogy épül a közösség, játék közben szorosabb 
kapcsolatba kerülnek az emberek. Jókat nevetnek 
a zsákbanfutáson, a gumicsizma hajigáláson, a 
bekötött szemmel való diókeresgélésen és a többi 
feladat teljesítése közben. Aztán kialakul a végső 
sorrend, de az igazi eredményt az jelenti, hogy a 
közösség erősödik. Hogy látszik, az ecseriek itt-
hon vannak, s nagyon is jól érzik magukat a bő-
rükben, a falujukban.

„Szeretünk Magyarország, Szeretünk Ecser” – 
olvasható a Cserfa októberi számának címlapján. 
Egy amerikai írónő, Claudia Gray vetette papírra 
a következő gondolatot: „Szeretlek. (...) És ez azt 
jelenti, hogy nem csak a szép dolgok miatt vagyok 
melletted. Itt vagyok, bármi történjék.”

Örvendetes számomra, hogy így vannak ezzel 
az ecseriek is. A címlap szövege nem szólam, ha-
nem nagyon komoly valóság. Hiszen ahol ilyen 
magas szinten ápolják a hagyományt, ilyen kö-
vetkezetesen törekednek arra, hogy már a kisis-
kolásoknak is szinte tananyagként mutassák be 
a helyi népviselet szebbnél szebb darabjait, ahol 
már óvodában tanítják a gyerekeket az Ecseri La-
kodalmas tánclépéseire, ahol megemlékeznek a 
falu világháborúkban elesett hősi halottairól, ahol 
ily féltő gonddal tarják rendben az ősök sírját, 
ápolják a szokásokat, a hagyományokat, az a falu 
jó úton jár. Ott felelős emberek élnek, s a település 
jó irányba tart. 

Szeretik Ecsert, Magyarországot. Bármi történ-
jen is, mellette vannak. Mellette lesznek. Együtt 
mindannyian. Az ecseriek!

Sok ilyen falura van szüksége a nemzetnek.
Dr. Szűcs Lajos

országgyűlési képviselő, 
a Pest Megyei Közgyűlés elnöke    

Felelősség 
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Községünk évszázados népi kultúráját 
jelentős mértékben támogatja az Ecse-
ri Szlovák Önkormányzat, mely állami 
támogatásának és pályázati forrásainak 
teljes összegét Ecser kulturális életének 
színesítésére fordítja. A régi időkben 
szokás volt, hogy Szent Mihály napkor 
a tiszttartó számadással tartozott az 
adott gazdasági időszakról. Négy éves 
választási ciklusunk vége felé tisztelettel 
osztjuk meg mi is elért eredményeinket 
községünk lakosságával. Folyamato-
san gondoskodtunk településünk nép-
hagyományainak, népi építészetének 
megóvásáról. Néptánccsoportokat mű-
ködtetünk az óvodában, az iskolában, 
illetve felnőtt és nyugdíjas csoportunk 
a művelődési házban tartja próbáit. 
Gondot fordítottunk az ecseri népvise-
let hiteles megőrzésére, valamint biz-
tosítottuk az ecseri Tájház fenntartását, 
melyet községünk civil szervezetei és 
intézményei térítésmentesen vehetnek 
igénybe. Segítőink közreműködésével 
kulturált környezetben díszíti közsé-
günket. Gondozott, szép az általunk re-
konstruált Panenka Mária szobor az At-
tila utcában, a Búdka a Községháza előtt 
és az Öregtemetői sírkert is. A korábban 
állíttatott temetői lélekharang elektro-
mos működtetése lehetővé teszi, hogy 
naponta megszólaljon a harang minden 
ecseri emlékére. A korábban raktárban 
őrzött régi Sedembolestná Hétfájdalmú 
Szűzanya szobrát a Zöldkoszorú Ha-
gyományőrző Körrel, a Prágai Kisded 
szobrát pedig az Ecseri Rózsafüzér Tár-
sulattal közösen restauráltattuk és méltó 
helyen állíttattuk fel a templomkertben, 
illetve a Szerelem-patak hídján. A szob-
rok és környezetük gondozását segítő-
ink vállalták, így ma ezek is községünk 

büszkeségei közé tartoznak. Újjáépíttet-
tük a faluközpontban lévő öreghidat, va-
lamint nagyberuházásunk volt a Tájház 
felújítása és korhű kerítés készíttetése is. 
Az ecseri templom számára új lobogó-

kat adományoztunk, folyamatosan részt 
veszünk az egyházközség hagyományos 
szertartásain, zarándoklatain. A telepü-
lésközpontban álló Ecseri lakodalmas 
szobor költségeihez is hozzájárultunk, 
valamint a temetőben rendbe tettük a 
tömegsírba temetett elődeink nyughe-
lyét is, melyre illő síremléket helyeztünk.  
Az I. világháború kitörésének centenári-
uma alkalmából méltón emlékeztünk 
meg ecseri hősi halottainkról, illetve a 
II. világháborús emlékműről pótoltuk a 
hiányzó ecseri polgári áldozatok neveit 
is. Helytörténeti táblák kihelyezésével 
jelöltük meg Ecser történetének jelentős 
épületeit és falurészeit, hogy községünk 
fi atalabb generációi, illetve új lakói is be-
tekinthessenek településünk múltjába.  
Hagyományőrző programjaink során 
felelevenítettük a nagypénteki patakfür-
dés régi szokását. Az egykori tökfaragá-
sokat felidézve – a művelődési házzal 
közösen – minden évben megrendezzük 
a “Tök jó napot”. Településünk intéz-
ményeivel és civil szervezeteivel jó kap-
csolatokat ápolunk, melyeket hivatalos 
megállapodásokkal is megerősítettünk. 

A szlovákiai Cabaj-Čápor testvértelepü-
léssel kulturális együttműködést tartunk 
fenn. Működésünk alatt a Polgármesteri 
Hivatal dolgozói, a Nagyközségi Önkor-
mányzat és külsős tanácsadóink – Szi-
getvári Józsefné, Lukics Gábor, Harazin 
Piroska – segítették munkánkat, melyet 
ezúton is köszönünk.
Mi itt vagyunk otthon, itt éltek szüleink, 
nagyszüleink, dédszüleink is. Itt élnek 
rokonaink, ide kötnek halottaink is. 
Büszkén ragaszkodunk épületeinkhez, 
templomunkhoz, temetőnkhöz, hagyo-
mányainkhoz – színesítve mindezekkel 
hazánk kulturális örökségét, melynek 
legjelentősebb bizonyítéka a világhírűvé 
vált Ecseri lakodalmas.
Tisztelettel köszönjük mindazok segítsé-
gét, akik az Ecseri Szlovák Önkormány-
zat további sikeres működése érdekében 
jelentkeztek a nemzetiségi választásokra 
és szavazataikkal támogatják képviselő-
ink megválasztását. 

Aszódi Csaba András elnök, 
Sosovicza Jánosné elnökhelyettes, 

Kurunczi Lajosné képviselő, 
Kele Jenő képviselő

Az Ecseri Szlovák Önkormányzat számadása

Aszódi Csaba András, Kurunczi Lajosné, Sosovicza Jánosné, Kele Jenő
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Hogy ne érjék
kellemetlen
meglepetések!

*(6-22 óra között)

ŐRZÖTT
P+R PARKOLÓ
A KÖKIN

 
NAPI

350
Ft-ért*

Kilencvenedik születésnapján
köszöntötték Nagy Györgynét

Nagy Györgyné szeptember 17-én ünnepelte 90. születésnapját. Ebből az alkalomból kereste fel Őt 
lakásán Gál Zsolt polgármester és Barta Zoltán jegyző. Gál Zsolt átadta az ünnepeltnek Orbán Viktor 
miniszterelnök úr emléklapját. Nagy Györgyné Adácson született. A Pest-Budai Vendéglátó Válla-
latnál dolgozott.Szívesen emlékszik vissza a várban lévő Fortunára, de a Zrínyi Nyomda büféjére is. 
Végül 75 éves korában vonult nyugdíjba Maglódról. 16 éve él Ecseren lánya és unokája körében. Ma 
is aktív, hetente jár bevásárolni, gyakran keresi fel a Polgármesteri Hivatal előtti kápolnát. Elmondta, 
hogy nagyon tetszik neki a megújított Széchenyi utca. Jó egészséget kívánunk az ünnepeltnek!

Az idén is megrendezték a Mihály-nap 
gazdag programsorozatás az oviban. A 
délelőtt folyamán felléptek a nyugdíjasok, 
majd a gyermekeknek volt talléros gyü-
mölcs vásár. A dolgozók is jól mulattak 
egy kis szőlő szüretelés közben. A délután 
folyamán a Gézengúz Együttes koncertet 
adott utána pedig a szülőkkel közösen 
termésbábokat készítettek a gyermekek, 
melyek zsűrizésre kerültek.

Mihály-nap 
a 2.sz. Óvodában
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RÁBAI MIKLÓS MŰVELŐDÉSI ÉS 
KÖZÖSSÉGI HÁZ
2233. Ecser, Bajcsy-Zsilinszky u. 3. 

RENDEZVÉNYEK
2014. október 13-án, hétfőn 13.30 – 15 
óráig
VÉRADÁS A MAGYAR VÖRÖSKE-
RESZT PEST MEGYEI SZERVEZE-
TÉNEK RENDEZÉSÉBEN

2014. október 14-én, kedden 18 órától
TITKOK, KALANDOK, TALÁL-

KOZÁSOK SCHAFFER ERZSÉBET-
TEL

Schaff er Erzsébet - a kortárs magyar 
irodalom jeles képviselője, a Nők Lapja 
újságírója, Pulitzer- és Prima Primissi-
ma díjas, 11 kötetes szerző - látogat el 
Könyvtárunkba. 

Sok szeretettel várjuk Önöket egy kö-
tetlen beszélgetésre, ahol Schaff er Erzsé-
bet megjelent könyveiről, írásairól, életé-
ről mesél az érdeklődőknek.

A belépés díjtalan!

MEGHÍVÓ
Ecser Nagyközség Önkormányzata 

sok szeretettel meghívja Önt és kedves 
családját 2014. október 22-én, szerdán 
18 órára a Rábai Miklós Művelődési és 
Közösségi Házba az 1956-os forradalom 
és szabadságharc tiszteletére rendezett 
ünnepi műsorra.

Közreműködnek a Laky Ilonka Általá-
nos Iskola 5. osztályos tanulói. 

Felkészítő tanár: Komáromi Lászlóné

2014. november 8-án, szombaton 15.30 
órától

TÖK JÓ MÁRTON NAP ECSEREN 
az Ecseri Szlovák Önkormányzat és a 
Rábai Miklós Művelődési Ház közös 
szervezésében

15.30 órától
• Kézműves foglalkozás (lampionkészí-

tés)
• Arcfestés
16. 30 órától 
• Lampionos felvonulás, melynek a 

végén a művelődési házban libazsíros 
kenyérrel és forró teával várjuk a vonu-
lókat. 

17 órától

• Családi tökfaragó verseny
A versenyben egy tököt kell kifaragni a 

helyszínen, tetszőleges technikával és stí-
lusban adott idő alatt. A kifaragni való 
tököt biztosítjuk. Jelentkezési határidő: 
október 22. A határidő után is elfoga-
dunk jelentkezéseket, de tököt már nem 
tudunk biztosítani. 

• Kézműves foglalkozás
• Filmvetítés (Lúdas Matyi – rajzfi lm)
19 órakor
• Versenyek eredményhirdetése
A délután folyamán FOTÓKIÁLLÍTÁS 

tekinthető meg a „Tök Jó Nap Ecseren” 
felhívásra benevezett udvari kompozíci-
ókból. 

A belépés díjtalan!

ÚJDONSÁGOK A MŰVELŐDÉSI 
HÁZBAN

A Száz Kéz Egyesület és az Ecseri Kul-
turális és Sport Egyesület sok szeretettel 
várja az érdeklődőket a társasjátékok 
sokszínű világába.  TÁRSASJÁTÉK 
KLUB első klubnapja 2014. október 17-
én, pénteken 17 – 20 óráig. További klub-
napok minden hónap második péntekjén 
17 – 20 óráig. 

Programajánló
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Bármilyen pizzát elkészítünk. Teljes étlapunk, illetve különleges 
kedvezmények a Facebook oldalunkon minket lájkolók számára. 

www.facebook.com/PapaJoePizza
Papa Joe Pizza - 70-7727238
2233 Ecser, Grassalkovich tér 5.

H, K, Sze: 11.00-22.00
Cs, P, Szo: 11.00-23.00

V: 11.00-22.00

A tavalyihoz hasonlóan az idei évben is 
részt vett az ecseriek zarándokcsoportja 
a hagyományos Szűz Mária neve napi 

búcsún a váci Hétkápolnai kegyhelyen. 
A borongós idő ellenére nagy tömeg-

ben érkeztek a zarándokok az árnyas fák 

alatt felállított szabadtéri oltárhoz.
Az ecseriek a mise előtt részt vettek a 

nemzetiségi rózsafüzér imában, illetve 
néhányan a székesegyháztól induló kör-
menethez is csatlakoztak.

Az ünnepi nagymisét dr. Beer Miklós 
megyéspüspök celebrálta, ezt követően 
dr. Varga Lajos segédpüspök invitálta 
az Ecserről és a környékről érkezőket 
a kegytemplomba, ahol köszöntőjében 
ismertette a zarándokhely történetét is.  
Az itt elhangzott szlovák nyelvű énekes 
lorettói litániához kapcsolódva régi Má-
ria-énekek is felcsendültek.

Jóleső meglepetés volt, hogy Barotai 
Endre atya az ecseri templom miséje 
után követte a zarándokokat a Hétká-
polnához. Az egyházi programokat kö-
vetően még egy kis búcsúfi a vásárlására 
is volt lehetőség a templom körüli liget-
ben.

A zarándokok felemelő lelki élmé-
nyekkel gazdagodva tértek vissza Ecser-
re, ahol a templom előtti Mária szo-
bornál közös imával köszönték meg a 
zarándokutat.

Ecseri zarándokok dr. Varga Lajos váci segédpüspök társaságában

Falubeliek a váci Hétkápolnai búcsúban

Gál Zsolt polgármester értesíti a falu lakóit, hogy a Vertikál 
Nonprofi t Zrt-vel történt megállapodás eredményeképpen a 
zöldhulladék október hónapban is elszállításra kerül az eddig 
megszokott ütemezés szerint. A későbbi időszakra vonatkozó-
an még tárgyalások folynak. 

Az októberi szállítási időpontok: 2014. október 8-9. és ok-
tóber 22-23.

A zöldhulladékot
októberben is elszállítja 
a Vertikál Nonprofi t Zrt.
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2014. május 18. vasárnap a Reformá-
tus Gyülekezetünkhöz tartozó Mag-
lód-Ecser-Mende-Sülysáp települések 
református gyermekei közül huszonegy 
fő, többségében hetedik osztályt végző 
fi atal konfi rmált a tavalyi év során gyö-
nyörűséges ékszerdobozzá varázslódott, 
zsúfolásig megtelt, Maglódon található 
közös református templomunkban. A 
tizenhárom lány és nyolc fi ú közül ti-
zenegy (!) gyerek Ecserről, hét fő Mag-
lódról, egy kislány Mendéről és két fő 
Sülysápról érkezett. Ecserről egyszerre 
ennyi konfi rmandusunk még soha sem 
volt! ABC sorrendben a következő ecse-
ri gyerekek konfi rmáltak: Gál Norbert 
és húga Noémi, Kelemen Tímea, Mezei 
Ákos, Must Lilla, Pipó Petra, Száz Erika 
és ikertestvére Milán, Sztancsik Evelin, 
Takács Botond és Tóth Attila.

A konfi rmáció latin szó azt jelenti: 
megerősítés. A gyermekek megkeresz-
telése alkalmával a szülők, keresztszülők 
jelentették ki: szeretnék, ha gyermekük 
Istenhez és az Ő anyaszentegyházához 
tartozna; illetve ígéretet tettek, hogy 
minden tőlük telhető módon segítik 
gyermeküket (otthoni nevelés, iskolai 
hittanórák látogatása, a családdal kö-
zös templomba járás), hogy megismer-
kedhessen az Istenről szóló tanítással, a 
Jézus Krisztus által közénk hozott sze-
retettel. Ecseri konfi rmandusaink nagy 
része gyakorlatilag első osztályos kora 
óta járt az ecseri iskolában megtartásra 
került hittanóráinkra, az utolsó évben 
pedig átjártak Maglódra minden vasár-
nap templomi istentiszteletre és az azt 
követő dupla órában megtartott kon-
fi rmációi előkészítőre. Az együtt töltött 
évek során elsődleges célunk az volt, 
hogy hittanosaink megismerhessék, át-
élhessék, micsoda fantasztikus ajándék: 
Isten annyira szeret minket, hogy egy 
csodálatos Világgal, az Életünkkel, a 
Szeretteinkkel és Önmagával ajándékoz 
meg minket; s irántunk való szeretetét 
újra és újra konfi rmálja, azaz megerősíti 
számunkra. Kérdés-felelet formájában 
összefoglaltuk és megtanultuk reformá-
tus hitünk lényegét; a Biblia használatát; 
a legfontosabb imádságainkat, hitvallá-
sainkat, énekeinket, sorrendben a Biblia 
66 könyvét, melyeket akár álmukból fel-
riadtan is kívülről fújtak a vizsgázók… 
de ami a legfontosabb, Isten konfi rmá-
lására, szeretete megerősítésére vála-

szolva, gyermekeink is konfi rmálták, 
azaz megerősítették a keresztelésükkor 
elhangzottakat: a megismert Szeretettel/
Istennel szeretnének kapcsolatban ma-
radni, hogy ezzel a szeretettel együtt jár-
ják életútjukat. Útravalóul a lelkipásztor 
minden konfi rmandust egy a Bibliájába 
írt, személyre szóló bibliai igével áldott 
meg.

Mindazt, amit eddig megtanultunk az 
Istennel és egymással való szeretetteljes 
együttlétről, szerettük volna hosszabb 
távon közösen meg is élni, így július első 

hetében a teljes konfi rmandus csoport-
tal és még tizenhárom elsősorban hato-
dikos hittanossal együtt, kilenc felnőtt 
kíséretében Balatonfűzfőre utaztunk, 
hogy az ottani református üdülőben 
töltsünk el hat napot. Megszámolni se 
tudjuk, mennyi fantasztikus ajándékot 
kaptunk Istentől erre a hétre is. Az ösz-
szesen harmincnégy gyermeket, akik 
örömmel jöttek, s voltak velünk, s akiket 
a szüleik bizalommal mertek ránk bízni; 
a kilenc felnőttet (elsősorban hivatássze-
rűen is gyermekekkel foglakozó szak-
emberek), akik szívvel-lélekkel idejüket, 
energiájukat nem kímélve, fi zikai mun-
kájukat is beletéve, ingyen, szeretetből 
ajándékozták oda magukat, szaktudá-
sukat és az egy hetüket a gyerekeknek. 
Csomagjainkat ajándékképpen oda-
vissza szállították a teherautók. Volt ra-
gyogó napsütés, amiben bobozhattunk a 
hegyen, s lubickolhattunk a Balatonban. 
Ehettük a nagyon fi nom ennivalókat, 
közöttük az otthonról ajándékba kapott 

fi ncsi lekvárokat. Ajándék volt a gyönyö-
rű szálláshelyünk, udvarán a református 
templom. A hét témája: Kapcsolataink – 
családunkkal, barátainkkal, önmagunk-
kal, Istennel. Voltak csodálatos gitáros 
együtténekléseink. Megéltük szép tör-
téneteinket, estimeséinket; a titokzatos 
„angyalkázásunkat”; a személyes, mély 
négyszemközti beszélgetéseinket… De 
ami mindennél fontosabb volt: olyan 
szeretet volt közöttünk a táborban, a 
csoportfoglalkozásainkban, a közös reg-
geli-vacsora készítéseinkben, a Ki mit 

tud?-ozásunkban, az egész hetünkben, 
hogy maguk a gyerekek fogalmazták 
meg rácsodálkozón: „Klári néni, érezni 
lehet, hogy itt van Isten közöttünk!”.

És hát pontosan ezt szerettük volna; ez 
az, amit szeretnénk… ezért van minden: 
a keresztelő, a hittanozás, a konfi rmáció, 
a tábor, az ifj úsági óra, az istentisztelet: 
elvezetni, elkísérni gyermekeinket, fel-
nőttjeinket a megsejtésig, a rácsodál-
kozásig: de hát… van Isten! És nem is 
messze tőlünk, hanem közel… egészen 
közel! Közöttünk jár-kel, szeretetével vé-
dőn óv. És ki tudja, milyen régóta már… 
csak arra vár, hogy észrevegyük… s a 
felénk nyújtott kezét egyszer csak elfo-
gadjuk… s együtt járjuk az utunkat… 
immáron már nem elveszetten, magá-
nyosan, egyedül… hanem: Vele, együtt 
az Istennel, a Szeretettel… s szeretetben 
együtt az emberekkel.

Bálint Klára 
református lelkipásztor 

mentálhigiénés szakember

Elkísérni a rácsodálkozásig

Ecserről tizenegy gyerek konfi rmált! 

Cserfa_2014_oktober_01.indd   10 2014.10.16.   12:52:07



11Cserfa 2014. október 10.. l

Mentők-Központi 

Orvosi Ügyelet                          104

                                   06-29-526-140

EKO Kft. falukarbantartás 

ügyelet                06-30-606-1750

Háziorvosi rendelő, II. körzet

(Dr. Kóspál Lajos)     335-969

Háziorvosi rendelő, I. körzet  

(Dr. Kovács-Kléh László)

                                                335-168

Fogorvosi rendelő 

(Dr. Verasztó Mihály)   336-067

Védőnői szolgálat     335-968

Dél-Pest megyei Víziközmű 

Szolgáltató Zrt.

Hibaelhárítás      06-29/340-010

                                         éjjel-nappal

                                                     Email: 

maglod.ugyfelszolgalat@dpmv.hu

Mérőállás diktálás:

                         06-29/325-153/529

             vagy 06-29/540-510/529

Polgármesteri Hivatal  335-161

Email:        ekoecser@gmail.com

             eko.kft.3@facebook.com

Posta                                     335-179

Patika                                   702-388

Maglódi Rendőrőrs      325-107

Eurovill                  06/40-980-030

(Közvilágítási hibabejelentés)  

Ecseri körzeti megbízott

Telefon                06/30-690-8260

e-mail: ecserkmb@gmail.com

A rendőrjárőr teklefonszáma:

                               06-20-950-75-34

Ecseri Polgárőr Egyesület 

                               06-30/621-38-52

 email: 

polgarorseg.ecser@gmail.com

Közérdekű

hívószámok

A Cserfa következő, 2014. 11. 
száma november 7-én jelenik 
meg. Nyomdába adás: novem-
ber 4.  Lapzárta: október 27.

Lélekgondozó

A Siracusai 
Könnyező Madonna 
Október hónap a RÓZSAFÜZÉR HÓNAPJA. Szűz 
Mária a rózsafüzér titkain keresztül vezet el bennün-
ket Szent Fiához, Jézushoz. 

Mária Szeplőtelen Szíve-kép könnyezéséről a szi-
cíliai püspöki kar 1953 december havi tanácskozá-
sáról Körlevelet adott ki: „Miután fi gyelmesen meg-
vizsgáltuk az egyházi törvényszék által lefektetett 
okmányokat úgy találjuk, hogy a könnyek tényében 
nem lehet kételkedni. Kívánjuk, hogy a csoda emlé-
kére és ébren tartására kegytemplom épüljön.” 1954 
május 9-én megkezdődött a templom építése. 

Sirakusában a Via degli Orti utcában, egy sze-
gényes házban, 1953 augusztus 29-én a húsz éves 
Antonietta asszony öt hónapja „gyermekágyi mér-
gezésben” minden eddiginél hevesebb görcsökben 
szenvedett. Az orvosok tehetetlenek. Időnként egé-
szen elveszítette látását – írja a hiteles jegyzőkönyv. 
Az ágya fölött függő Madonna képre nézett. Bár 
megfogyatkozott hitű, de Máriát mindig szeretve 
tisztelő asszony az Irgalmasság Anyjához fohászko-
dott. Reggel 9-óra volt. A fi atal férj aggódó szívvel 
indult munkába. 

Antonietta érezte, hogy újabb roham következik. 
Hirtelen visszanyerte látását. Tekintete a Madonná-
ra esik. Azt hitte álmodik. Az Istenanya szemében 
könnycsepp csillan meg… Könnyek hullanak a dom-
bormű szeméből. A mellette lévő két asszony előtt 
azt hitte: lázálmában beszél. Felfi gyeltek a képre. S 
valóban könnyezett… Pár napon belül százezrek za-
rándokoltak…

A rendőrök már ez első nap estéjén „beidézték” 
a Madonnát. A képet a rendőrőrsre vitték. A dom-
borművet szállító rendőr kabátja a bőven csorgó 
könnyektől vizes lett. Az üveglapról leszedett képet 
részletes vizsgálatnak vetették alá. De a bánatos sze-
mekből a könnyek csendben folydogáltak. Vissza- 
erősítették az üveglapra. Hazaszállították, s ők sem 

tehettek mást. Letérdeltek és imádkoztak. 
Augusztus 31- én az egészségügyi hivatal több 

mint egy köbcentiméter könnyet gyűjtött össze. 
Megállapítást nyert, hogy a könnyek valódi emberi 
könnyek.  Ezután a kép könnyezése befejeződött. A 
városban élő emberek, és az oda özönlő zarándokok 
élete megváltozott. 

Október a RÓZSAFÜZÉR imádságának a hó-
napja. A felnövekvő nemzedéknek az életéből nem 
hiányozhat a Madonna (Szűz Mária) tisztelete. Ő 
az igazi példakép – akit mint csupán embert – bát-
ran követhetünk erényeiben. Ez Jézus akarata. Hisz 
Lourdes, Fatima, Szirakuza ezt igazolja.   

Szívének tisztasága, Isten Gondviselésére való ha-
gyatkozása, szerénysége, alázatossága, Isten és em-
ber szeretete… Ilyen örökséget kellene a Szülőknek 
gyermekeiknek átadni. Mennyivel más lenne a világ, 
ha az édesapák és édesanyák rózsafüzért imádkoz-
nák a gyermekeikért. „Mit ér az embernek, ha az 
egész világot megnyeri, de lelkének kárát vallja” 

Az emberiség és az egyes ember – a tiedet is – sor-
sát aggodalommal fi gyeli Jézus Anyja. Légy hozzá bi-
zalommal. Hidd el, Fiától számodra tud kegyelmeket 
kiesdeni. Tedd össze két kezed és fohászkodjál hozzá. 

A Francia Püspökök megfogalmazása szerint: „a 
házasság lényege szerint nem a szerelem mulandó 
érzéséből születik, hanem a jegyesek vállalt kötele-
zettségének mélységéből, akik elfogadják, hogy teljes 
életközösségre lépnek egymással”. A „Madonnától” 
ezt tanulhatjuk meg. A vallásosság Istennel való 
kapcsolat – nem egy mulandó érzelmi fellángolás-
ból fakad. Hanem „teljes életközösségbe” kerülünk 
az Atyával. 

Szűz Mária erre tanít meg bennünket. 
Barotai Endre 

plébános

Telek eladó. Rákoskerti vasútállomástól 1800 méterre, Ecser külterületén lévő 
2140 m2 rét művelési ágú 2,5 millió forintra értékelt kitűzött  telek áron alul, 1,5  
millió forintért eladó. Érdeklődés: Email: fonay.istvan@gmail.com, Skype: fonay_
istvan, Tel: 0031624850271

Tanévnyitó misét tartottak 2014. szep-
tember 14-én, vasárnap az ecseri temp-
lomban. A szentmisét gitáros énekekkel 
kísérték.

Tanévnyitó
mise 
a templomban 
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Falusi csata: zsákbanfutás ketten egyszerre!

A Gördülő Tánccsoport megható produkciója

Operettműsor az Idősek Teadélutánján. Fellépett Szendi Szilvi és Peller Károly, a Fővárosi Operettszínház mű-
vészei, s egy dal erejéig velük táncolt a színpadon Danka Balázs 6 éves ecseri kisfi ú 

Nem repült át a tojás a lyukon a Szent 
Mihály-napi Falusi csata egyik ver-
senyszámában, széttörve hullott alá.  
Az izgalmas versenyenben minden 
csapat helytállt, a csapattagok jól szó-
rakoztak a leleményes feleadatok telje-
sítése közben.
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