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Az önkormányzati választás eredményei
Polgármester-választás.

A névjegyzékben lévő választópolgárok 
száma: 3071 fő. Szavazóként megjelent 
választópolgárok száma: 1598 fő. 52,03 
%. Urnában lévő bélyegzőlenyomat nélküli 
szavazólapok száma: 0. Érvénytelen lebé-
lyegzett szavazólapok száma: 22

Érvényes szavazólapok száma: 1576. 
Gál Zsolt független jelölt: 1076 szavazat 

68,27 %
Tatár Dóra FIDESZ- Közösen Ecserért 

Egyesület 451 szavazat 28,62 %
Turcsik Péter József DK-Együtt-MSZP 

49 szavazat 3,11 %
A választás eredményes volt, a megvá-

lasztott polgármester: Gál Zsolt
Önkormányzati képviselő-választás.

A névjegyzékben lévő választópolgárok 
száma: 3071 fő. Szavazóként megjelent 
választópolgárok száma: 1598 fő. 52,03 
%. Urnában lévő bélyegzőlenyomat nélküli 
szavazólapok száma: 0. Érvénytelen lebé-
lyegzett szavazólapok száma: 31

Érvényes szavazólapok száma: 1567. 
Szeverné Csekei Csilla független jelölt 936 
szavazat. Dr. Kóspál Lajos független jelölt 
908 szavazat. Szilágyi Károly független je-
lölt 874 szavazat. Szilágyi Szilvia független 
jelölt 868 szavazat. Horváth Tamás függet-
len jelölt 856 szavazat. Dr. Gózony Gábor 
független jelölt 770 szavazat.

Ők hatan lettek a képviselő-testület tagjai.
Harazin István FIDESZ – Közösen Ecse-

rért Egyesület 509 szavazat. Dr. Petky Fe-
renc FIDESZ –Közösen Ecserért Egyesü-
let 409 szavazat. Hosszú János FIDESZ 
– Közösen Ecserért Egyesület 408 szavazat. 
Szentgyörgyi Andrea Barbara FIDESZ – 
Közösen Ecserért Egyesület 399 szavazat. 
Murár Tamás FIDESZ – Közösen Ecserért 
Egyesület 391 szavazat. Kovács Istvánné 
FIDESZ – Közösen Ecserért Egyesület 390 
szavazat. Wunderlich-Makai József JOB-
BIK 218 szavazat.

Turcsik Péter József DK- Együtt – MSZP 
110 szavazat. Horváth József András DK – 
Együtt – MSZP 108 szavazat. Szaitli Gábor 
György DK – Együtt – MSZP 82 szavazat. 
Pest megyei önkormányzati választás 
Ecseren:
FIDESZ-KDNP 723 szavazat, JOBBIK 
242 szavazat, MSZP 178 szavazat, DK 161 
szavazat, LMP 145 szavazat, EGYÜTT 60 
szavazat.
A részletesebb (szavazóköri) adatok is meg-
tekinthetők a www.valasztas.hu oldalon.

Dr. Gózony Gábor Szilágyi Szilvia

Megbízólevél-átadás: Gál Zsolt

„A Pest Megyei Területi Választási Bizottság FIDESZ Magyar Polgári Szövetség — Kö-
zösen Ecserért Egyesület Választási Szövetség jelölő szervezet nevében dr. Petki Ferenc és 
Tatár Dóra, valamint Tatár Dóra polgármesterjelölt, továbbá Harazin István, Hosszú János, 
Kovács Istvánné, Murár Tamás, dr. Petky Ferenc, Szentgyörgyi Andrea képviselőjelöltek 
által a Cserfa elnevezésű Ecser Nagyközség területén terjesztett sajtótermékkel kapcso-
latban benyújtott kifogást megvizsgálva a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. 
törvény (a továbbiakban Ve.) 307/P. § (2) bekezdés c) pontjában biztosított jogkörében a 
218. § (2) bekezdése alapján a kifogásnak helyt ad és megállapítja, hogy a Cserfa Ecser 
Nagyközség Önkormányzat lapja 2014 októberi száma megsértette a Ve. 2. § (1) a), c) és e) 
pontjában foglalt választás tisztasága, a jelöltek és jelölő szervezetek közötti esélyegyen-
lőség, valamint a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás elvét. A TVB a Ve. 218. § 
(2) bekezdés b) pontja alapján eltiltja a Cserfa Ecser Nagyközség Önkormányzat lapját a 
további jogsértéstől.

A TVB a Ve. 152. § (1) bekezdés b) pontja alapján kötelezi a Cserfa Ecser Nagyközség 
Önkormányzat lapját, hogy a határozat rendelkező részét a legközelebbi számban a jogsértő 
közléshez hasonló módon tegye közzé.”

Pest Megyei Területi Választási Bizottság

Közzététel 

Megjegyzés
A választási kampány során több beadvány került a Helyi és a Területi Választási Bizottság 
elé is. Többségében ezeket elutasították a bizottságok, egy esetben azonban a beadványnak 
részben helyt adtak. Itt a választás megsemmisítését kérték a bejelentők, ezzel szemben az 
alábbi döntés született:
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2014. október 20-án, hétfőn tartotta meg 
alakuló ülését az újonnan megválasztott 
Képviselő-testület. A Himnusz eléneklése 
után Seregélyné Szentesi Tünde, a Helyi 
Választási Bizottság elnöke ismertette az 
október 12-i szavazás eredményét, majd a 
képviselők esküt tettek.

A Helyi Választási Bizottság elnökétől át-
vették megbízólevelüket településünk megvá-
lasztott önkormányzati képviselői.

Ezután került sor a polgármester eskütételé-
re és megbízólevelének átadására.

A képviselők titkos szavazással, a polgár-
mester javaslatára Szilágyi Károlyt választot-
ták meg társadalmi megbízatású alpolgármes-
ternek.

Szilágyi Károly letette az alpolgármesteri 
esküt.

Az eddigi bizottsági struktúrát érintetlenül 
hagyva a következő bizottságok jöttek létre:

Oktatási és Szociális Bizottság:
Elnök: Szeverné Csekei Csilla
Elnökhelyettes: Dr. Kóspál Lajos
Tagok: Szilágyi Szilvia

Del Mediconé Czifra Mónika
Szatmári Zsuzsanna
Pénzügyi Bizottság:
Elnök: Horváth Tamás
Elnökhelyettes: Dr. Gózony Gábor
Tagok: Szeverné Csekei Csilla
Horváth Zsolt Péter
Oláh Gábor
Ügyrendi Bizottság:
Elnök: Dr. Kóspál Lajos
Elnökhelyettes: Horváth Tamás
Tag: Szeverné Csekei Csilla
A bizottságok nem képviselő tagjai is esküt 

tettek. A képviselő-testület tagjai úgy dön-
töttek, hogy nem állapítanak meg maguknak 
tiszteletdíjat, csupán havi 8000-Ft értékű te-
lefonköltséget.

A képviselők tájékoztatást hallgattak meg az 
összeférhetetlenségi szabályokról, a vagyony-
nyilatkozat-tételi kötelezettségekről. Megbí-
zást adtak a Szervezeti és Működési Szabályzat 
újjáalkotására és a gazdasági program kidolgo-
zására. Már az alakuló ülésen is módosították a 
Szervezeti és Működési Szabályzatot.

Megtartotta alakuló ülését az új képviselő-testület

A testület tagjai a külső bizottsági tagokkal, a Helyi Választási Bizottság választott tagjaival és Barta Zoltán jegyzővel

Szilágyi Károly

Szeverné Csekei Csilla

Dr. Kóspál Lajos
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Ecser képviselő-testületének tagjai: dr. Kóspál Lajos, Horváth Tamás, Szeverné Csekei Csilla, Gál Zsolt 
(polgármester), Szilágyi Szilvia, Szilágyi Károly, dr. Gózony Gábor 

Kedves Ecseri 
Választók!
Szeretném megköszönni, hogy éltek vá-
lasztójogukkal és elmentek szavazni. 
Külön köszönöm mindazoknak, akik en-
gem, illetve a megválasztott képviselőket 
támogatták! Igyekszünk megszolgálni a 
bizalmat! Szeretném megköszönni azt is, 
hogy elviselték a kampányidőszakot és 
remélem, minden érintettnek rövid időn 
belül sikerül túllépnie sérelmein. Bízom 
abban és mindent meg fogok tenni azért, 
hogy Ecser történetében még soha nem 
láthatott lejárató hadjáratnak végén ismét 
mindenki számára nyugalmassá váljon te-
lepülésünk. 

Aktualitások
Az elmúlt néhány hónapban ellentmon-
dásos híreket hallhattak a Kálvária dom-
bon történő útépítésről.  Sajnos rajtam 
kívülálló okok miatt a beruházás meg-
kezdése akadályokba ütközött, ezek az 
akadályok mára elhárultak. A kivitelezés 
megkezdése azonban már nem történ-
het meg ebben az évben. Az előkészületi 
munkákban tudunk tovább haladni azért, 
hogy tavasszal, amikor az időjárás engedi, 
azonnal elkezdhető legyen az építkezés. 
Ennek pontos kezdéséről és a kivitelezés 
menetéről az érintett lakosokat folyama-
tosan tájékoztatni fogjuk. Kérem megér-

tésüket és türelmüket! A többi utcában a 
mart aszfalt terítését szeretnénk még eb-
ben az évben elkezdeni, de itt is biztosan 
át fogunk csúszni a következő évre.

A zöldhulladék elszállításával kap-
csolatban több megkeresést kaptunk. A 
szolgáltatóváltás után bizonytalan volt az 
elszállítás határideje. Ahogy erről már tá-
jékoztattuk önöket, októberig tartalmaz-
ta a szerződésünk ezt a feladatot. Mivel 
az időjárásnak köszönhetően a falevelek 
nagy része nem hullott le, ezért igény me-
rült fel a novemberi elszállításra is. Meg-
állapodtunk a további elszállításról, így 
az utolsó szállítási idő november 19-én és 
20-án lesz.

Várossá nyilvánítási 
törekvések
Még az előző képviselő-testület határozott 
arról, hogy elindítja a várossá nyilvánítás 
folyamatát azzal, hogy megbíz egy pályáza-
tíró céget az előkészületekkel. Az adatgyűj-
tés már megkezdődött, aminek kapcsán 
sokan érdeklődtek, hogy miért jó Ecsernek, 
ha város lesz? Mit jelent, mit jelenthet Ecser 
életében a városi lét? Erről rövidesen a 
honlapon egy terjedelmes cikket olvashat-
nak, de addig egy rövid bevezetőt adnék: 
Az utóbbi években látható a centralizációs 
törekvés a közigazgatás területén is, ami-
nek következtében a kisebb községek el-

veszthetik önálló-
ságukat. Egy város 
tekintetében szinte 
elképzelhetet len 
ez. A fi nanszíro-
zás tekintetében 
is lényegesen jobb 
helyzet alakulna 
ki. Az Ecserhez 
hasonló méretű 
település évente közel 10 millió forinttal is 
jobban járhat a városi cím elnyerése után. A 
városi címmel a település előtt megnyílhat-
nak olyan pályázati források, amik eddig 
elérhetetlenek voltak. Főleg, hogy a 2014-
2020 közötti időszakban az EU is a város-
fejlesztést helyezte előtérbe. Maga a várossá 
nyilvánítás képes lehet mozgósítani és a 
közös cél érdekében összekovácsolni is az 
embereket. Ez a folyamat évekre lendületet 
adhat a település fejlődésének. Lehet, hogy 
vannak, akik úgy gondolják, hogy nem 
vagyunk méltóak erre, vagy azt mondják, 
hogy kicsik és esélytelenek vagyunk. Azt 
tudjuk, hogy a feltételeknek megfelelünk. 
2013-ban tizennyolc település kapott vá-
rosi címet, ebből egy volt 10 000 főnél na-
gyobb, közel fele pedig kisebb, mint Ecser. 
Az elmúlt években környékünkön például 
Újhartyán kapta meg a városi címet. Ennek 
ismeretében kezdtük el a feltérképezést a 
pályázat későbbi benyújtásához.

Gál Zsolt 
polgármester

Akaratnyilvánítás után
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Megtartotta alakuló ülését az Ecseri Szlovák Önkormányzat októ-
ber 18-án. Az eseményre reggel nyolc órára érkeztek meg a testület 
újraválasztott tagjai: Sosovicza Jánosné, Kurunczi Lajosné, Aszódi 
Csaba András és Kele Jenő. A himnusz eléneklése és Barta Zoltán 
jegyző köszöntője után a tagok esküt tettek, majd Seregélyné Szen-
tesi Tünde az Ecseri Helyi Választási Bizottság elnöke átnyújtotta 
a megválasztott képviselőknek a megbízóleveleket. Az új testület 
ismét elnökévé választotta Aszódi Csaba Andrást, helyettesévé 
pedig Sosovicza Jánosnét. A grémium első döntései között hatá-
rozott arról, hogy a tagok a jövőben is tiszteletdíj nélkül végzik 
munkájukat.

Határoztak arról, hogy november 8-án szombaton a Rábai Mik-
lós Művelődési Házzal közösen rendezik meg a hagyományos 
‘Tök jó napot’. A tökfaragó versenyre és a kompozíciók készítésére 
várják minden érdeklődő jelentkezését. Részletes tájékoztatást a 
Cserfa újságból és a művelődési háztól kaphatnak az érdeklődők.
Egyetértettek a tagok a Töpörtyűs délután megrendezésében. No-
vember 15-én szombaton délután 14 órától a Tájház udvarán meg-
rendezendő

Töpörtyűs délutánnal szeretnénk megköszönni a falu lakossá-
gának, hogy a választáson ilyen nagy létszámmal támogatták az 
Ecseri Szlovák Önkormányzatot. Kulturális program után frissen 
sült töpörtyűvel, forralt borral, teával és természetesen hagyomá-
nyos népzenével várják a családokat.

Döntött az új önkormányzat képviselő-testülete arról is, hogy 
másnap, november 16-án Panenka Mária szobornál emlékeznek 
arra, hogy 70 évvel ezelőtt a háború során lerombolták a falu hatá-
rában álló szobrot, melyet egy évtizeddel ezelőtt állíttatott újra az 
Ecseri Szlovák Önkormányzat. A megemlékezésünk közvetlenül a 
fél 10-es mise után kezdődik. Szeretettel várják az érdeklődőket.

Továbbra is tiszteletdíj nélkül 

Az ülést az elején a korelnök, Sosovicza Jánosné vezette
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Szinte észrevétlenül telt el a második hónap is az 
idei tanévből. Még fel sem ocsúdtunk, és már el-
jött az első nagyobb pihenés ideje, az őszi szünet. 
Az idő rohanása persze nem azt jelentette, hogy 
eseménytelenül, munka és feladatok nélkül teltek 
volna az októberi napok.

A Bolyai matematikaversenyen 42 tanuló indult 
a 14 osztályból. Ezen a versenyen csapatok mér-
hették össze tudásukat. Intézményünk csapatai 
a középmezőnyben végeztek, egy 3. a osztályos 
csoport biztosan az első hatban végzett, őket az 
eredményhirdetésre be is hívták. A csapat tagjai: 
Bartos Andor, Kohajda Ákos, Nagy Keve és Urr 
Ádám. Gratulálunk nekik, a pontos eredményről 
a következő lapszámban értesítem majd önöket.

Az ötödik osztály Komáromi Lászlóné vezeté-
sével nap mint nap próbálta, csiszolta és tökélete-
sítette az október 23-ai községi rendezvényre az 
ünnepi műsort. A kitartó munka eredménye egy 
nagyon ötletesre és színvonalasra sikerült előadás 
lett. Köszönjük a gyerekeknek és felkészítő taná-
ruknak, Bea néninek!

Ezen az eseményen került sor egy többfordulós 
pályázat eredményhirdetésére is, amelyet az alsós 
munkaközösség írt ki „Ecser régen és ma” cím-
mel. A tanulók (akár szülői segítséggel is) rajzo-
kat, tablókat, információs füzeteket, kisfi lmeket 
készítettek Ecserről, az ecseri hagyományokról, 
a falu életének változásairól, azokról a helyekről, 
ahol szívesen töltik idejüket. A pályázat nyertesei:

Ecser régen és ma: 1. 3.b osztály, 2. 1.c osztály, 
3. 2. a osztály és Doma Zsófi a 3.a, Különdíj: Mé-
hész Barna Pál. Kedvenc helyem Ecseren. Az alsó 
tagozat nyertese: 2.a osztály

Felső tagozat nyertese: Gál Noémi, Esztergomi 
Katinka és Mellik Laura a 7.a osztályból

Ebben a hónapban megkezdődött az iskolap-
szichológus munkája is intézményünkben. Szülői 
beleegyező nyilatkozat után bármilyen problémá-
val felkereshető a szakember, aki az Üllői Peda-
gógiai Szakszolgálat munkatársa. Bővebb felvilá-
gosításért, a szükséges nyomtatványokért bátran 
keressenek bennünket az iskola titkárságán.

A Diákönkormányzat sem tétlenkedett a tanév 
második hónapjában. A megyei Diákparlamentre 
választottak maguk közül küldöttet, aki október 
15-én Budapesten vett részt a megyei diákpar-
lamenti választásokon. A Laky Ilonka Általános 
Iskola megyei küldötte Jankovics Zoltán 7. a osz-
tályos tanuló.

Ecseren is lehetősége volt a hetedik osztályos 
leánygyermekek szüleinek igényelni a HPV-vírus 
elleni oltást. Négy szülő kivételével éltek is ezzel 
az ingyenes lehetőséggel, így a lányok nagy több-
sége október 15-én ezt meg is kapta.

A november is zsúfolt lesz az iskola életében. 
Ízelítőül csak néhány program: Nemzetek napja, 
iskolai fényképezés, fogadóóra, Bolyai anyanyel-
vi verseny, óvodák látogatása.

Kiss Katalin igh.

„Rohan az idő…”
Mindannyiunk kö-
zös sikere, hogy a 
helyi önkormányzati 
választás eredmé-
nyes volt. Az itt élő 
emberek vállalták a 
döntés felelősségét. Az elmúlt két és 
fél évtizedet alapul véve pedig ma már 
bátran kijelenthetjük azt is, hogy min-
den erőteljes indulat, vagy keményen 
megfogalmazott gondolat mellett, 
vagy inkább ellenére, Magyarorszá-
gon soha ilyen kevés atrocitás nem 
volt a szabadon megtartott válasz-
tásokon. Ez nagyon fontos üzenet. 
Sokat elárul a lehetőségről, amit az 
elkövetkező évek tartogatnak a szá-
munkra. Egyszerre szól a bizalomról, 
mellyel az itt élő emberek felénk for-
dultak, s arról is, hogy a közösségek 
vállalják a döntés felelősségét és élnek 
a felhatalmazással, hogy saját ügyeik-
ről önmaguk döntsenek. 

A 2014. évi választások megmutat-
ták, hogy Magyarország erős és egy-
séges, s mélyen elkötelezett amellett, 
hogy újragondoljuk nemzetünk jövő-
jét itt, Ecseren és az ország mind a 3200 
településén. A képviselő-testület és a 
polgármesterek öt évre érvényes fel-
hatalmazást kaptak, hogy képviseljék 
és összefogják az embereket, a közös-
ségeket, melyek személyes meggyő-
ződésem szerint az igazi, mélyreható 
változások és a valódi eredmények zá-
logát jelentik számunkra. 

Jól tudjuk mindannyian, hogy az 
október 12-én elnyert mandátum ko-
moly felelősséggel jár, s olyan munká-
val, amit csak az emberekkel együtt, a 
lehető legszélesebb támogatással lehet 
elvégezni. Ezért őszintén remélem, 
hogy Ecseren tovább erősödik az ösz-
szefogás, a partnerség az emberek, a 
vállalkozók és a civil közösségek aktív 
részvételével. Bízom abban is, hogy 
Pest megyében létrejöhet egy példa-
mutatóan szoros együttműködés a 
településeken túlmutató ügyekben, 
mely meggyőződésem szerint mind-
annyiunk érdekét szolgálja.   

A jövőt itt, helyben kell felépíte-
nünk, ezért szükségünk van minden-
kire, aki kész tenni a közösség érdeké-
ben. Fogjunk össze Magyarországért!

Dr. Szűcs Lajos
országgyűlési képviselő

Összefogás
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Október 17-én délelőtt, az Ócsai Tájvédelmi Körzet területén működő Madárvártát látogatták meg az I. számú Óvoda gye-
rekei. Itt a befogott madarakat gyűrűzik, mérik, megjelölik, s így nyomon követhetővé válnak. Például: Ócsán gyűrűzött 
madarakat Afrikában is befogtak. A gyerekek megfi gyelhették az aprócska madarak külső jegyeit (tolluk színét, méretüket, 
csőrük formáját). Érdekes volt megsimogatni csontos kis testüket, megvizsgálni a “mellizmukat”, s meghallgatni a gyorsan 
dobogó szívüket. Rövid séta után a tavi élővilággal ismerkedtek és ebédre már újból az oviban voltak.

Látogatás az Ócsai Tájvédelmi Körzetben

Ecser hagyományai közé tartozik, hogy a képviselő-testület ülésén a polgármester kö-
szönti és megajándékozza azokat a fi atalokat, akik felsőfokú tanulmányaik befejeztével 
megszerzik első diplomájukat.

Mivel erre vonatkozó nyilvántartás a Polgármesteri Hivatalban nincsen, az önkor-
mányzat kéri, hogy az érintettek november 30-ig a Polgármesteri Hivatalban jelentkez-
zenek (emailben vagy telefonon), akár hozzátartozóik, ismerőseik jelezzék, ha felsőfo-
kú tanintézményben végző diákot ismernek.

Felhívás a felsőoktatásban 
most végzett 
első diplomás hallgatók részére

Nagy Sándorné 
köszöntése

Nagy Sándorné a napokban töltötte 
be 90. születésnapját. Ebből a szép 
alkalomból köszöntötte Őt Gál Zsolt 
polgármester és Barta Zoltán jegyző. 
A polgármester átadta Orbán Viktor 
miniszterelnök Emléklapját. Nagy 
Sándorné Ecseren született, ám hosz-
szú ideig Budán élt, majd visszaköl-
tözött szülőfalujába. Egy lánya, két 
unokája és három dédunokája van. És 
mi a hosszú élet titka? A szeretet, az 
összetartás és a család - vallja.

2015. 01. 17-én, szombaton a Táj-
házban ismét megrendezésre kerül 
a már hagyományosnak mondható 
„BÖLLÉRFESZTIVÁL”. A részle-
tekről a honlapon adunk tájékoz-
tatást. Érdeklődni és jelentkezni a 
Rábai Miklós Művelődési Házban 
a 06-29-335-346 telefonszámon le-
het.

Ismét böllérfesztivál Ecseren
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„Lehet szél vagy hófúvás,/ Hófelhő-átvonulás, /Amikor jön a Mikulás,/ Ragyognak a kicsi szemek, /
Vár a sok-sok kicsi gyerek,/ Ne törődj a hófúvással, /Hófelhő-átvonulással, /Gyere hozzánk, Mikulás!”

Hamarosan találkozhatunk a Mikulással és Krampuszával, akik szánon érkeznek és megajándékozzák a 
gyerekeket. A szánhúzó rénszarvasokat ebben az évben is az Ecseri Polgárőr Egyesület autója helyettesíti.
Szeretettel hívunk és várunk mindenkit 

2014. december 6-án, szombaton

Indulás 13.00 órakor Ecser Nagyközség Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatalától

egy kellemes, derűs, várakozással teli délutánra, ahonnan fi nomságokkal és élményekkel telve térhetnek 
haza a gyermekek.  A Mikulás szánja a következő útvonalon közlekedik: (a feltüntetett időpontok csak 
tájékoztató jellegűek, eltérés lehetséges)

A Mikulás útvonala: Hivatal - Zrínyi utca - Petőfi  utca - Bezerédi utca - Bercsényi utca - Steinmetz 
kapitány utca –Vasút utca - Petőfi  utca - Zrínyi utca - Mátyás utca - Tulipán utca - Tölgyfa utca - Vörös-
marty utca - Bajcsy Zsilinszky utca - Szent Imre utca - Kálvária utca – Kossuth Lajos utca - Hunyadi utca  
- Rákóczi utca - Szent István utca (belső Kálvária) Szent Antal utca - Mikla Pál utca - Nádas Béla utca - 
Meskó Rudolf utca - Arany János utca - Attila utca - Szegfű utca - Ady Endre utca - Jókai utca - Apponyi 
utca - Andrássy utca - Gagarin utca - Rózsa utca.

Kérünk mindenkit, lehetőségei szerint anyagi hozzájárulásával segítsen megtölteni a Mikulás putto-
nyát. A támogatások az alábbi címeken adhatók le:  Tranzit Vegyeskereskedés, Rákóczi utca, Varga Zoltán, 
Ecser, Arany János u. Attila u. sarok, Söröző, Arany János utca, fodrászat, Kovácsné Vári Ildikó, Pátria 
Takarékszövetkezet Ecseri Fiók, Széchenyi u. 29.

November 3-tól a menetjegykiadó auto-
matával ellátott vasútállomásokról vagy 
megállóhelyekről történő indulás esetén 
az utasoknak mindig előre meg 
kell vásárolni a menetjegyet. Ez a 
rendelkezés Ecsert, az ecseri vas-
útállomáson vonatra szállókat is 
érinti. A vonaton a jegyvizsgáló 
– a MÁV-START Üzletszabály-
zatában foglaltak szerint – már 
csak 2600 Ft pótdíj felszámítása 
mellett állíthatja ki a menetje-
gyét azoknak az utasoknak, akik 
a felszálláskor nem rendelkez-
nek érvényes menetjeggyel, vagy 
bérlettel. Az automata haszná-
latához segítséget kaphatnak a 
http://www.mav-start.hu/automatalc/
index.php oldalon vagy a MÁVDIREKT 
06-40 49 49 49-es számán.

2013. év nyarán a MÁV-START Zrt. 

több, mint ötven vasúti belföldi menet-
jegy-értékesítő jegykiadó automatát te-
lepített a budapesti elővárosi térségbe, 

valamint a fontosabb fővárosi pályaud-
varokra. Az Ecser településhez tartozó 
vasúti megállóhelyen, állomáson is ilyen 
eszköz került elhelyezésre.

Az új típusú jegykiadó automatáknál 
lehetőség van bármely belföldi jegytípus 
és a vasúti bérlet megvásárlására, az in-

terneten megvásárolt jegyek át-
vételére, valamint menetrendi 
információk elérésére is. Fizetni 
nemcsak készpénzben lehet, ha-
nem bankkártyával és Paypass 
érintésmentes fi zetési móddal 
is.

Az elmúlt időszakban a MÁV-
START Zrt. a vásárlói vissza-
jelzések alapján kismértékben 
módosította az eszközöket, az 
elővárosi igényekhez jobban al-
kalmazkodó és gyorsabb vásár-
lást lehetővé tevő felhasználói 

felülettel módosította a szoft vert.
Feldmann Márton

értékesítési igazgató
MÁV-START Zrt.

Hogy kerülhetjük el a kellemetlen 
pótdíjfi zetést a vonaton?
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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

TÖK JÓ MÁRTON NAP ECSEREN
az Ecseri Szlovák Önkormányzat és a Rábai Miklós
Művelődési Ház közös szervezésében
2014. november 8-án, szombaton 
15.30 órától
– Kézműves foglalkozás (lampionkészítés)
– Arcfestés
16.30 órától
– Lampionos felvonulás, melynek a végén a műve-
lődési házban libazsíros
kenyérrel és forró teával várjuk a vonulókat.
17 órától
– Családi tökfaragó verseny
– A versenyben egy tököt kell kifaragni a helyszí-
nen, tetszőleges technikával
és stílusban adott idő alatt.
– Kézműves foglalkozás
– Filmvetítés
19 órakor
– Versenyek eredményhirdetése
A délután folyamán FOTÓKIÁLLÍTÁS tekinthető 
meg a „Tök Jó Nap Ecseren”
felhívásra benevezett udvari kompozíciókból.
Adventi koszorúkészítés és mézeskalácssütés
2014. november 28-án, pénteken 17 -20 óráig
A belépés díjtalan!
Az év legmeghittebb időszaka az advent. Készítsük 
el együtt advent első
vasárnapjára koszorúnkat egy csésze forró tea és 
kellemes zene mellett.
Sok szeretettel várunk minden régi és új érdeklődőt 

közös adventi
készülődésünkre.
A koszorúkészítés közben a gyerekekkel mézeska-
lácsot sütünk.
Koszorúalapot és 4 db gyertyát kérjük, mindenki 
hozzon magával!
Mézeskalács adventi koszorúkészítés
felnőtteknek
2014. november 29-én, szombaton 15 - 18 óráig
A foglalkozás anyagköltsége 500 Ft.
Szeretnél egyedi mézeskalács koszorút? Lenne ked-
ved közösen elkészíteni? Idén
először mézeskalácsból is elkészítheted koszorúdat.
A foglalkozásra előzetes bejelentkezés szükséges 
november 21-ig a művelődési
ház telefonszámán (06/29/335-346) vagy személye-
sen.
Mikulás
2014. december 6-án, szombaton 16.30 órától
A belépés díjtalan!
Idén is ellátogat művelődési házunkba a Mikulás 
puttonyában mindenféle jóval.
Sok szeretettel várjuk
a családokat Mikulásváró rendezvényünkre.
16.30 órától Kézműves kuckó
18.00 órától PALINTA Társulat zenés, éneklős, já-
tékos műsora
VARÁZSPUTTONY címmel
Mindenki Karácsonya
2014. december 14-én, vasárnap 10 órától
A belépés díjtalan!
Az év legszebb ünnepének hangulatát hozzuk el 
ezen a vasárnapon a művelődési házba.
Gyermek –és felnőtt csoportok bemutatói, kézmű-
ves kuckó – és vásár, bábelőadás és sztárfellépő vár-
ja a karácsonyi rendezvényünkre látogatókat.

Karácsonyi vásárunk forgatagában beszerezhetőek 
lesznek az apróbb karácsonyi ajándékok, portékák.
10.00 Bemutatkoznak településünk gyermekcso-
portjai
– I. számú Óvoda karácsonyi műsora (Felkészítő 
pedagógusok: Iván Anikó,
Petneházi Tamásné, Székely Ágnes, Zahorecz Re-
náta)
– II. számú Óvoda Margaréta néptánccsoportja (Fel-
készítő pedagógusok:
Sosovicza Jánosné, Ferenczei Éva)
– E-Dance Hip Hop Tánciskola (Szilágyi Edina ve-
zetésével)
– Nazirah Hastánccsoport (Kozma Barbara vezeté-
sével)
– Szitakötők Táncstúdió és Táncegyüttes művészi 
torna csoportja (Holecz
Anna Beáta és Selényi Kármen vezetésével)
11.30 ÁKOM – BÁKOM BÁBCSOPORT: 
MOHA ÉS PÁFRÁNY TÉLI KALAN DJAI
bábelőadás
16.00 Bemutatkoznak településünk felnőtt illetve 
ifjúsági csoportjai
– Ecser Nagyközség Nyugdíjas Klubja (Klubvezető: 
Sosovicza Jánosné)
– E-Dance Hip Hop Tánciskola (Szilágyi Edina ve-
zetésével)
– Laky Ilonka Általános Iskola karácsonyi műsora 
(Felkészítő tanárok:
Vargáné Takács Katalin, Goda Lívia)
– Nazirah Hastánccsoport (Kozma Barbara vezeté-
sével)
– Zöld Koszorú Hagyományőrző Kör (Vezető: Lu-
kics Gábor)
18.00 BERECZKI ZOLTÁN KARÁCSONYI 
MŰSORA

Programajánló
RÁBAI MIKLÓS MŰVELŐDÉSI ÉS KÖZÖSSÉGI 
HÁZ 2233. Ecser, Bajcsy-Zsilinszky u. 3. 
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Az egyház munkájának minősége nagy-
részt attól függ, hogy érzi magát a plébá-
nos az adott településen. 

– Barotai Endre atya hogy érzi magát 
Ecseren?

– Jól érzem magam. A hívek kedvesek, 
általában fogékonyak, sok a fi atal. Szíve-
sen járok át Maglódról, ahol lakom. Ha 
nem lenne így, már régen megszakítot-
tam volna a kapcsolatot ezzel az egyház-
községgel. Át nem költözöm, öregember 
vagyok már a költözködéshez, de így 
is megtaláljuk egymást. Ritka az a nap, 
amikor nem jövök át Ecserre. Ismerem 
az embereket. A keresztelések előtt pél-
dául mindig meglátogatom a családot, 
elbeszélgetünk. Egész más, ha valakit 
berendelek, vagy ha az otthonában be-
szélgetünk arról, miért is akarják, hogy a 
gyermeket megkereszteljük. 

– Milyen a viszony az önkormányzattal?
– Se jó, se rossz. Még a választások előtt 

kaptunk leiratot a püspök atyá-
tól, hogy tekintettel a válasz-
tások közeledtére, abba mi ne 
folyjunk bele. Senki mellett ne 
agitáljunk a templomban, se 
azt ne hagyjuk, hogy a velünk 
való kapcsolat miatt valaki be-
lénk kapaszkodjék. Ez kívül áll 
a mi érdekkörünkön. 

– Tavaly alapították az Ecse-
rért díjat, s elsők között az ön 
elődje, Szabó Sándor atya kapta 
meg. Gondolom ez – a püspöka-
tya intelmétől függetlenül – jól-
eső gesztus volt az önkormány-
zat részéről?

– Természetes. Tudják, hogy 
vagyunk, hogy közreműkö-
dünk a mindennapokban. Az 
önkormányzat dolgozói kö-
zül sokakat ismerek. Vannak, 
akikkel szinte minden héten 
találkozom. Sőt, a polgármes-
ter is tiszteletét tette már több 
alkalommal hivatalos templo-
mi összejövetelen. 

– Arról szabad beszélni, hogy 
jó a viszony a plébános és a pol-
gármester kötött?

– Jó a viszony, igen. Nem 
ellenkezünk egymással. Végzi 
a maga dolgát, s teszem én is 
a magamét. Most az az érde-
kesség, hogy vajúdott kissé az 
iskolai igazgatóválasztás ügye. 

Akit most kineveztek, az unokabátyám 
– Cegléden volt biológia tanár, ma már 
nyugdíjas – tanította annak idején. Ér-
deklődtem is felőle. Hogy miket mon-
dott, az maradjon az én titkom. 

– Ahhoz mit szól, hogy a polgármester 
nem vallásos ember, viszont két gyermeke 
református nevelésben részesül, nem olyan 
régen konfi rmáltak. Jelent ez önnek vala-
mit?

– Mindenki kövesse a maga vallását. 
Annak nem szoktam örülni, ha valaki 
közömbös, se ide, se oda nem kötődik, az 
nem jó dolog. Valahova el kell köteleződ-
nünk. Ha a csemetéi most konfi rmáltak, 
nyilván elvárnák az apjuktól, hogy lássák 
őt imádkozni, templomba járni. Nemcsak 
ünnepi, hanem más alkalmakkor is. A gye-
rekneveléshez a példaadás hozzátartozik. 

– Rendszeres szerzője a Cserfában a lé-
lekgondozó rovatnak. Ez a munka – gon-
dolom – segít a hívekkel való kapcsolattar-

tásban. Szereti ezt csinálni?
– Hogyne. Többen jelezték, hogy szok-

ták olvasgatni. Ilyen tekintetben szívesen 
vállalok közszereplést. Írásaimban nem a 
hétköznapokat, hanem az Istennel való 
kapcsolatot igyekszem felmutatni, evan-
gelizáció címén terjeszteni. Evangelizáció 
az is, ha az újságon keresztül a családok-
hoz eljutnak ezek a gondolatok. 

– Ön szerint a hívek hogy érzik magukat 
a faluban?

– Csak jól érzik magukat, mert nem 
ürült még ki a falu. Annak mindig ellen-
állok, ha valaki rosszat akar mondani a 
másikról. Azt nem hagyom. Megszokták, 
hogy ilyenkor leállítom az „árulkodót”, és 
én sem akarok pletykafészek lenni. He-
lyette a jót kell kiemelni. Jó mindenkiben 
van, azt kell továbbadni, nem a rosszat. 

– Milyen a kapcsolata például a hagyo-
mányőrző civil szervezettel?

– Itt van ez a kép, amely a Szent Csa-
ládot ábrázolja. A Szent Család 
várása éppen a Tájházban tör-
ténik. Ezen kívül vannak csalá-
dok is, akik befogadják a Szent 
Családot, s akkor napról napra 
mindig máshol van. Ha tudok, 
én is elmegyek, együtt éneke-
lünk. Az énekek egy része szlo-
vákul csendül fel, hiszen Ecser 
szlovák település. 

– Felidézne egy emlékezetes 
történetet az eddigi ecseri szol-
gálatából?

– Nagyon szépek szoktak 
lenni az elsőáldozások. Az él-
ményekhez tartozik az is, hogy 
egymást ismerjük, szeretjük.

– Az atya számára gondolom 
a legnagyobb élmény annak 
megtapasztalása, hogy a fi ata-
lok is követik Krisztust.

– Az egyik kislánynak most 
lesz az esküvője. Az egyik rész-
ről a szülők biztatták is őket, 
kövessék a kor szellemét, köl-
tözzenek össze. Nem így tet-
tek. Hűséggel készülnek arra, 
hogy akkor lesznek egymáséi, 
ha megkötik a házasságu-
kat. Krisztus tanítása mindig 
ugyanaz marad. Ez nem ítél-
kezés akar lenni, de ebben a 
világban vannak ilyen szép 
példák is. 

Jó mindenkiben van, azt kell kiemelni

Barotai Endre
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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. 12. 
száma december 5-én jelenik 
meg. Nyomdába adás: decem-
ber 2.  Lapzárta: november 24.

Lélekgondozó

Az ember vágya 
VALAKI őszinte 
szeretetének ölelésére
„Ezután akkora sereget láttam, hogy meg 
sem lehetett számolni. Minden nemzetből, 
törzsből, népből és nyelvből álltak a trón és 
a BÁRÁNY előtt” (Jel 7,9.) 
A trón és a BÁRÁNY szimbólum. Az a sze-
repük, hogy emlékezetünkbe véssenek egy 
végtelen valóságot. 

A trón: A TEREMTŐ, AZ IGAZSÁGOS 
IGAZSÁGSZOLGÁLTATÓ, hatalmas IS-
TEN. Ugyanakkor szerető Gondviselő, Iga-
zságos Isten. Jóságos ATYA. 

Velünk szemben az Atya KRISZTUSSAL 
közli az Irgalmasságát. Krisztussal üzent, 
hogy haza vár bennünket. 

Olyan időben élünk, amikor különöskép-
pen kell ezt hangoztatnunk. Senki másban 
nincs kibontakozási lehetőségünk, sike-
rünk, csak az igazságban. Az IGAZSÁG  
maga Jézus Krisztus. 

Szent János apostol a jelenések 
könyvében „a vadállatról” beszél, amelyek 
félrevezeti az embert. Ez a vadállat a hazug-
ságokat jelképezi, amelyik magához vonz-
zák az embert. Az igazság külső arcát öltik 
magukra. A hazugság önmagában taszító. 
Az igazsággal vegyített hazugság azonban 
az a vadállat, mely Krisztus ellensége. „Most 
vetik ki a világ fejedelmét, de rajtam nincs 
hatalma, de hogy megtudja a világ, hogy 
szeretem az Atyát” – mondja Jézus, amikor 
indul a keresztútra. 

Sokszor találkozunk ilyen hazugsággal 

vegyített igazsággal. „Majd, ha megnő a 
gyerek, eldönti, hogy keresi-e az igazságot 
vagy nem. „ Az ATYA rajtunk keresztül 
akarja közölni az igazságot a ránk bízot-
takkal. Szomorú, amikor a gyermekek már 

imádkozni se tudnak a koporsó mellett, pe-
dig egyszer te is ott leszel.  

Jézus világos ígérete „Elmegyek, hogy 
lakóhelyet készítsek...” Ismét személy sze-
rint eljön mindenkiért. Érted is. Az Atya 
országában mindannyian együtt leszünk. A 
SZENTHÁROMSÁG csodálatos szeretetkö-
zösségébe hazavár. Ebből az ORSZÁGBÓL 
csak magad zárhatod ki magadat. Ferenc 
Pápa: „Isten nem fárad bele a megbocsátás-
ba, csak mi fáradunk bele a bocsánat kérés-
be.” Építhetsz milliós értékű síremlékeket, 
ha nem tudsz imádkozni, csak nyugtalan 
szívedet akarod megnyugtatni. Ez is olyan 
„igazságba öltöztetett hazugság”. A hitből 

fakadó imádságnál 
nincs értékesebb. 

Hogy az ATYA ne-
ked meg tudjon bo-
csátani, ahhoz neked 
is meg kell bocsátani. 
„Bocsásd meg vétke-
inket, miképpen mi 
is megbocsátunk az 
ellenünk vétkezők-
nek.” 

Akarod-e, hogy a 
földi életed után az 
Atya ölelő karjaiban 
találd magadat?

Barotai Endre
plébános

Mosó- és mosogatógép, hűtőgép, boyler, mikro, porszívó javítását vállalom. Klíma 
telepítése és karbantartása.) 06-20-935-1207.



Endre atya megáldja a temető felszámolt részéből közös sírba helyezett több száz ecseri végső nyughelyét

Indul a menet a temetőbe. A Római 
Katolikus Egyház, Ecser Nagyközség 
Önkormányzata, az Ecseri Szlovák Ön-
kormányzat, a Zöld Koszorú Hagyo-
mányőrző kör idén is megtartotta Halot-
tak napi temetői áhítatát november 2-án. Áhitat. Barotai Endre atya Krisztus keresztje előtt imádkozik.

A II. Világháborúban Ecseren elesett katonák sírjára új emlékművet állíttatott Ecser Nagyközség önkormány-
zata. Aszódi Csaba András az Ecseri Szlovák Önkormányzat elnöke és Barta Zoltán jegyző felolvassa a II. világ-
háború ecseri harcaiban hősi halált halt azon magyar katonák nevét, akikét az iratokban meg lehetett találni.


