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„Esküszünk, esküszünk...!”
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Képviselő-testületi ülés – március 11.

Döntéshozatal a képviselő-testület márciusi ülésén

Ecser képviselő-testülete március 11én tartotta legutóbbi rendes ülését.
A képviselők elsőként az Arany János utcai Lakásszövetkezet 2014. évi
tájékoztatóját tekintették át s fogadták
el.
Az Ecseri Polgárőr Egyesület Tájékoztatójának tárgyalásán jelen volt
Nagy Zoltán, az egyesület elnöke és
Horváth Zsolt elnökhelyettes. Kérdésre válaszolva Nagy Zoltán elmondta,
jelenleg a polgárőrségről szóló törvény módosítása folyamatban van. A
tervek szerint 18 helyett 16 éves kortól
is lehetne önkéntesen polgárőri feladatot vállalni. Erről az Országgyűlésnek
kell döntenie. Gál Zsolt polgármester
a képviselő-testület nevében köszönetet mondott az egyesület munkájáért.
Reményét fejezte ki, hogy a jövőben
kevés rendkívüli eseménnyel kell
megbirkózniuk, s azért is, hogy sikeresen toboroznak új tagokat.
A Golgota Bt. beszámolójánál jelen
volt Szepesiné Paulovics Csilla, a társaság ügyvezetője. A temetkezéssel
foglalkozó szervezet előterjesztését a
képviselő-testület elfogadta.
A képviselő-testület a PESTTERV
Kft. ajánlatát fogadta el a településrendezési eszközök módosítására be-

érkezett ajánlatok közül. A grémium
megbízta a polgármestert, hogy az
ajánlatnak megfelelő szerződést kösse
meg.
Dr. Kóspál Lajos képviselő előterjesztette az Oktatási és Szociális Bizottság javaslatát a civil szervezetek
támogatására, azzal a kitétellel, hogy
a tűzoltó egyesület akkor jusson támogatáshoz, ha előtte bemutatja az
egyesület bírósági bejegyzését. A javasolt összegek: Ecseri Zöld Koszorú Hagyományőrző Kör 400.000 Ft,
Ecseri Polgárőr Egyesület 500.000 Ft,
Varázs Lovas Sport Egyesület 150.000
Ft, Ecseri Kulturális és Sport Egyesület 240.000 Ft, Ecser Községfejlesztő
és Szépítő Egyesület 75.000 Ft, Ecseri Községi Nyugdíjas Klub 250.000
Ft, Rákosmezeje Horgászegyesület
75.000 Ft, Közösen Ecserért Egyesület 0 Ft, Száz Kéz Egyesület 75.000
Ft, Ecseri Önkéntes Tűzoltó Egyesület
75.000 Ft, az Ecser Sport Egyesület
havi 75.000 Ft. A képviselő-testület a
javasolt összegeket elfogadta.
A képviselők megbízták a polgármestert, hogy a TGSOFT Kft. fóliasátorra vonatkozó ideiglenes kérelmének elbírálását megelőzően terjesszen
elő egy szerződéstervezetet, amely

összhangban van az ingatlan bérleti
szerződésével. A határozatot a testület
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.
A képviselő megbízták a polgármestert, hogy a településen felállított
sebesség mérő műszerek hatékony javításának lehetőségeiről szakértői véleményt szerezzen be.
A képviselők megbízták a polgármestert, hogy a térﬁgyelő kamerák
telepítésére beérkezett ajánlatok közül
a legjobb műszaki tartalommal rendelkező cég ajánlatát fogadja el és azzal
kössön szerződést.
A képviselő-testület március 23-án
tartotta rendkívüli ülését. A rendkívüli ülést a Kálvária-lakódomb négy
utcája útépítésének közbeszerzési
munkálatai miatt kellett összehívni.
Ezek az utcák: a Szent Antal utca, a
Meskó Rudolf, a Mikla Pál és a Nádas
Béla utca Kálvária és a Rákóczi utca
közötti szakasza. Több cég megfelelt
a feltételeknek. A képviselő-testület
döntése alapján közülük a Geoway
Kft. az Alp-Inter Magasépítő Kft, a
MAKADÁM Generál KFT és HSKS
Kft. kap ajánlattételi felkérést. A beruházás befejezésének véghatárideje
2015. augusztus 15.
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Zárt árok épült a belvíz ellen
A belvízvédelmi készültség alatt védekezési feladataink is voltak. Ismét
megjelent az Ecseren már több évtizede
problémát jelentő belvíz. A nagyközség
több területén vizsgálódtak a felkért
vízügyi szakemberek és adtak ötleteket a megoldásra. Az előző években a
száraz nyári időszaknak köszönhetően
nem okozott ekkora problémát a belés a talajvíz, de a tavalyi, kifejezetten
csapadékos évben már több helyen kel-

Elkészült a vezeték

A belvízelöntés drámai látványa

lett lépéseket tenni. Sikerült megépíteni a Széchenyi, Zrínyi, Petőﬁ utca által
határolt területről a vizet kivezető zárt
elvezető árkot, reményeink szerint e településrészen a probléma ezzel megoldódik. A többi részen további megoldási lehetőségek kidolgozását szeretnénk
elvégezni.
A tavasz beálltával elkezdődtek a külterületi munkálatok, a közterületek, a
parkok rendezése. Sajnos mindannyian
láthatjuk, hogy vannak olyan területek, ahol nagyon nagy mennyiségben
halmozódott fel a hulladék. Ennek eltüntetésére teszünk erőfeszítéseket. A
közterületen elhelyezett hulladékgyűjtők számát az elmúlt években megtöbbszöröztük, ennek ellenére ezekből sohasem elég. Nem csak a lakott területen,
hanem azon kívül is problémák vannak,
ezért a már hagyományosnak mondható
szemétszedési napunkat ismét megrendezzük április 25-én, szombaton. Találkozó a megszokott módon, a sport-

pályán reggel 9
órakor, ahonnan
egyeztetés után
megyünk ki a
területekre. Védőeszközről mindenki saját maga
gondoskodjon,
zsákot az önkormányzat biztosít.
Rossz idő esetén újabb időpont kerül
kijelölésre. Ezt a Magyar Közút Nonproﬁt Zrt-vel egyeztetve kell megtenni,
mert az ő területükről gyűjtjük a szemetet.
Közbeszerzési ügyeink folyamatban
vannak az útépítéssel és az iskolai tanterembővítéssel kapcsolatban egyaránt.
Amint lehetőségünk lesz, a részletekről
is tájékoztatjuk az érdeklődőket. Bízom
benne, hogy mindkét területen rövidesen elkezdődnek a munkálatok.
Gál Zsolt
polgármester
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Zsúfolt programmal érkezett április az iskolába
Az elmúlt időszak és még néhány hét a beiskolázás, beiratkozás körül forog. Fontos
az intézmény életében az elsős tendencia,
hiszen az idén is 31 nyolcadikos ballag.
Megtörtént a tájékoztatás az óvodákban, a szülői értekezletek keretében. Nagy
volt az érdeklődés a február 28-i szombat
délelőttön, amikor közel 30 szülő látogatott el nagycsoportos gyermekével innen Ecserről és néhányan a szomszédos
településekről, hogy meghallgassák az
igazgatói és helyettesi tájékoztatót az
SZMSZ-ről, a pedagógiai programról, a
házirendről, míg a gyerekek sport-, kézműves és népdal-, néptáncfoglalkozásokon vettek részt. Sok kérdés hangzott el,
hiszen nem mindegy a Tisztelt Szülőknek,
milyen intézményre bízzák nyolc évig
gyermeküket.
Márciusban szép ünnepséggel emlékezett iskolánk az 1848-as események kapcsán, és színes, különleges volt tanulóinkkal közösen a fáklyás felvonulás. Most a
fordított nap és a húsvéti szünet közelsége
járja át a diákok gondolatait. Majd április 13-tól folytatva hétköznapi életünket
16-17-e a beiratkozás alkalmai lesznek.
Tisztelettel kérem mindazokat, akik ide,
a Laky Ilonka Általános Iskolába hozzák
szeptembertől gyermeküket, ne feledkezzenek meg a dátumról!

Április 20-án fogadóórát tartunk, mely- szép alkalma, mely június 12-én 17 órare minden évfolyamból várjuk az érdeklő- kor lesz. Hívom mindazokat, akik családi,
dő szülőket. Most még van idő az osztály- rokoni, baráti szálakkal kötődnek nyolcazatok javítására, most még
nem késő a konzultáció
szülő és pedagógus között.
Április 22. a Föld napja. A biológia, a földrajz
nemcsak e napon kiemelt
feladata a környezetvédelemre, a természet
megóvására, a szelektív
hulladékgyűjtésre és az
energiahordozók tudatos
és mértékletes felhasználására való nevelés.
Április 28-29-30. iskoBeiratási pillanatok 2013. áprilisából. Ne feledjék az
lánk nyílt napjai, melyekre
aktuális beiratási dátumot: április 16-17.
minden évfolyam szeretettel hívogatja a Tisztelt
Szülőket, betekintést nyújtva intézmé- dikosainkhoz.
Majd záróeseményeként a 2014/2015nyünk szakmai munkájába.
Május 9-én Jótékonysági estet tartunk, ös tanévnek az évzáró ünnepséget június
aminek szép hagyományai vannak. Ezt 16-án 17 órától tartjuk. Fontos az időponkövetően 18-19-én papírgyűjtést szerve- tok ismerete, hiszen közel 300 gyermek
zünk. Az országos kompetencia mérésre és családtagjaik kötődnek mindennapjamájus 27-én kerül sor. Ecser büszkélked- ikban iskolánkhoz.
het azzal a ténnyel, hogy az országos átlag
Várunk minden kedves érdeklődőt
felett teljesítenek diákjaink évek óta.
programjainkra.
Még kicsit korai beszélni róla, de ahogy
Arany Zsolt
rohan az idő, hamarosan eljön a ballagás
igazgató

Tudnivalók az óvodai beíratkozáshoz
Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a
2015/2016-os nevelési évre az óvodáskorú
gyermekek beiratkozása Ecser Nagyközség
óvodáiban a következő időpontokban történik:
2015. április 13. hétfő 8 órától 12 óráig
2015. április 14. kedd 8 órától 12 óráig
2015. április 15. szerda 12 órától 17 óráig
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény 2015. szeptember 1-jétől hatályba lépő rendelkezése szerint a gyermek
abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési
év kezdő napjától legalább napi négy órában
óvodai foglalkozáson kell részt vennie.
Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2012. szeptember 1. előtt születtek és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek.
A gyermek az óvodába járási kötelezettségét családi napköziben is teljesítheti abban az
esetben, ha a családi napköziben a szolgáltatást nyújtó személy rendelkezik az óvodape-

dagógusi munkakör betöltéséhez előírt szakképzettséggel és munkája során ﬁgyelembe
veszi az óvodai nevelés országos alapprogramjában foglalt követelményeket.
A jegyző a szülő kérésére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik
életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező
óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a
gyermek családi körülményei, képességének
kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.
A köznevelési törvény alapján lehetőség
van a két és fél éves gyermekek felvételére
abban az esetben, ha minden, a településen
lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező háromévesnél idősebb
gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki
a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló
óvodai nevelésben való részvételre kötelezett
gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja
be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rend-

szerről szóló 2012. évi II. törvény 247.§ a)
pontja alapján szabálysértést követ el.
Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó
határnapját követő tizenöt napon belül írásban
értesíteni a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt. Ez a kötelezettség a szülőt akkor is terheli, ha gyermeke már óvodai jogviszonyban áll
és óvodakötelezettségét a jövőben külföldön
teljesíti. Ez esetben előzetesen köteles értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában
tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.
Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy az év közbeni felvételi igényeket (azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 2015. augusztus 31-e után
töltik be a 3. életévüket, vagyis előjegyzéses
jelentkezők) is a fenti időpontban szíveskedjenek jelezni az óvodában.
A nevelési év első napja 2015.
szeptember 1., utolsó napja 2016. au-
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A magyar költészet napján
Talán a versekre is igaz a mondás, hogy lehet
nélkülük élni, de nem érdemes. Maga József Attila is – akinek születésnapján (1905. április 11.)
ünnepeljük a magyar költészetet 1964 óta – így
ír erről: „Nem szükséges, hogy én írjak verset, de
úgy látszik szükséges, hogy vers írassék, különben
meggörbülne a világ gyémánttengelye.” Bizony
meggörbülne, hiszen annyi szépséget, magvas
gondolatot, megfoghatatlan érzést közvetítenek
számunkra. Az bennük a jó, hogy mást és mást
jelentenek minden ember számára, hiszen ahány
olvasója van egy versnek, annyi olvasata. Tudnak
bennünket buzdítani vagy lecsendesíteni, megfogalmazzák helyettünk az érzéseinket: a szerelmet, a fájdalmat, az örömöt, az elkeseredést, és
ahogyan öregszünk és érünk, egy évekkel ezelőtt
olvasott költemény is jelenthet mára már egészen
mást, mint ifjúságunk alatt. Mindezt a mi csodálatos anyanyelvünk árnyaltságának és páratlanul
tehetséges költőinknek köszönhetjük.
Ki lehetne-e fejezni szebben két ember összetartozását, mint ahogyan Radnóti Miklós tette a
Bájoló című versében?
„Jöjj be a házba,
vesd le ruhádat,
már esik is kint,
vesd le az inged.
Mossa az eső
össze szívünket.”
Lehet-e vészjóslóbban fenyegetni, mint Petőfi?
„Föltámadott a tenger,
A népek tengere;
Ijesztve eget-földet,

Szilaj hullámokat vet
Rémítő ereje.”
Lehet-e szebben megvallani szeretetünket és
hálánkat az édesanyánknak, mint Weöres Sándor
tette a Buba énekében?
„Ó, ha cinke volnék,
útra kelnék,
hömpölygő sugárban
énekelnék –
minden este
morzsára, buzára
visszaszállnék
anyám ablakára.”
Mondott-e valaki szebb jókívánságot, mint
Nagy László?
„Adjon az Isten
szerencsét,
szerelmet, forró
kemencét”
Ábrázolta-e valaki hitelesebben a zsarnokság
természetét, az elnyomást, mint Illyés Gyula?
„mert ahol zsarnokság van,
minden hiában,
a dal is, az ilyen hű,
akármilyen mű,

gusztus 31.
Alapító okirat szerint integráltan
nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő óvoda nem működik Ecser Nagyközségben.
Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni:
- a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcím kártya),
- a szülő személyi azonosító és lakcímet
igazoló hatósági igazolványát (lakcím kártya),
- a gyermek TAJ kártyáját,
- a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
- a gyermek kötelező védőoltásokat tanúsító orvosi igazolását, vagy az oltási könyvét,
- a gyermek esetleges betegségeit igazoló
dokumentumokat, a gyermek fejlődésével
kapcsolatban keletkezett dokumentumokat,
szakértői véleményeket,
- az étkezési térítési díj csökkentésére jogosító körülményeket igazoló dokumentumokat,
- amennyiben a gyermeke halmozottan hátrányos helyzetű, vagy napközbeni ellátását

biztosítani kell, úgy az ezt igazoló dokumentumokat (jegyzői határozat, gyámhatósági határozat és a szülő vagy szülők nyilatkozata),
valamint
- amennyiben a szülő(k) munkahelye a
körzetben van, és ezért kéri az adott óvodai
körzetbe tartozó óvodába a felvételt, akkor
a szülő(k) munkavégzés helyére vonatkozó
munkáltatói igazolását, mely tartalmazza,
hogy a szülő a munkahelyén a nevelési évben
vesz-e igénybe ﬁzetés nélküli szabadságot (pl.
TGYÁS, GYED, GYES stb.), ha igen akkor
mettől meddig.
- nem magyar állampolgárságú gyermek
esetében a szülő Magyarország területén tartózkodásra jogosító engedélyének másolatát.
Az óvoda vezetője legkésőbb a beiratkozásra kiirt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanapig dönt a felvételi kérelmekről
és döntéséről írásban értesíti a szülőt. Az értesítés tartalmazza a fellebbezés lehetőségét és
határidejét.

mert ott áll
eleve sírodnál,
ő mondja meg, ki voltál,
porod is neki szolgál.”
A versek megpendítik lelkünk legmélyebb, még
magunk előtt is rejtett húrjait. Olvassuk őket!
Kiss Katalin
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Bevésve
Jó hangulatú fáklyás
felvonulással zárult az
1848-49-es forradalom
és szabadságharc 167.
évfordulójára rendezett
ecseri ünnepségsorozat. A
művelődési ház udvarán
a felvonulásra gyülekező iskolásokban még
ott volt a percekkel korábban véget ért ünnepi
műsor élménye, előjött a refrén: „Esküszünk,
esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk!”
Eltűnődtem, vajon tudják-e ezek a gyerekek,
mit jelentett ez a verssor 167 éve, s vajon mi az
aktualitás ma? Van-e egyáltalán napjainkban
üzenete a versindító, tüzes felszólításnak, hogy
„Talpra magyar, hí a haza!”
Akkor új korszakra volt szükség. Új alkotmányra, szabad választásra, megújított közigazgatási rendszerre, önálló pénzügyekre,
felelős magyar kormányra, független honvédségre, nemzetőrségre. Egyik beszédemben
utaltam Kossuth szavaira: „Ezredéves történelmünk bizonyságul szolgál, hogy nem vagyunk gyermek nemzet; 1848-i történelmünk
bizonyságul szolgál, hogynem vagyunk elaggott nemzet.”
A fáklyás felvonulásra készülő gyerekek
számára kétszer kettő, hogy van új alaptörvénye az országnak, hogy szabad választások révén felelős kormány irányítja az ország ügyeit.
Felmerül-e bennük napjainkban, hogy lehetnek-e olyan körülmények, amelyek veszélyeztethetik a nemzeti szuverenitást. Elgondolkodnak-e azon, hogy miként lehetünk olyan tagjai
az Európai Uniónak, amely ország eleget tesz
a vállalt kötelezettségeinek, de mindent megtesz azért, hogy a nemzet érdekeit mindenáron
megvédje.
Nem feltétlenül gondolkodnak ilyesmin,
ami ebben a korban természetes.
De az élmény, az ünnepi műsor, a fáklyás
felvonulás emlékezetbe vésődő hangulata bizonyosan mély nyomot hagy a gyermekek
tudatában, hogy ’48-as őseink bátrak voltak, s
olyan irányba fordították a történelmünk kerekét, hogy eljuthattunk a mába szabadon, függetlenségben, bíztató jövőképpel az ország lakói számára. Temérdek gond, megoldásra váró
feladat közepette, persze.
Biztos vagyok benne, hogy az utánunk jövő
generációk felnőttként, a haza javára fognak
viselkedni, ha az ő kezükben lesz a döntés
joga.
Ehhez azonban ilyen szép és emlékezetes
rendezvények során át vezet az út, mint amilyen most az ecseri volt!
Dr. Szűcs Lajos
Ecser országgyűlési képviselője
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Gál Zsolt: „Nagyközségünk közössége tudjon békében élni!”

A márciusi hősökre emlékeztek a színpadon az iskola tanulói

Részlet a műsorból

Ünnepi beszéddel, a Laky Ilonka Általános Iskola
tanulóinak látványos műsorával és fáklyás felvonulással telt az ünnep március 13-án Ecseren. Együtt
ünnepelt a falubeliekkel dr. Szűcs Lajos, Ecser országgyűlési képviselője is. Az ünnepi műsort az
iskola 5. osztályos tanulói mutatták be. Rendezte
Serfőző Gyuláné tanárnő.
Gál Zsolt polgármester ünnepi beszéde elején
Wass Albert erdélyi író két mondatát idézte: „A
hazaszeretet ott kezdődik, amikor egymást szeretik
azok, akik egy hazában élnek. De ezt olyan nehezen
értik meg az emberek.”
A szónok rámutatott, hogy az író ebben az egy
gondolatban rátapint a nemzeti sorskérdések legfontosabbikára: tudjuk-e szeretni a hazánkat? Ismerjük-e eléggé ahhoz, hogy szeretni tudjuk? Mint
mondta, a szeretet nem szentimentalizmus, nem
romantikus érzelgősség, hanem felelősségérzet, a
jövő építése, a jelen tettekkel való alakítása. Mindezt tudták 1848 márciusának ifjai, hiszen cseleked-

Gál Zsolt polgármester és dr. Szűcs Lajos, Ecser országgyűlési képviselője a
fáklyás felvonuláson. Mellettük dr. Gózony Gábor önkormányzati képviselő

tek. Nem féltve életüket, egzisztenciájukat rangtól,
vallástól, származástól, vagyoni helyzettől függetlenül.
Gál Zsolt utalt rá, a márciusi ifjak tudták, hogy
a nemzet sorsa az ő kezükben van. Rájöttek, hogy
nem lehet tovább toldozgatni, foltozgatni hazánk
ügyeinek orvoslását. Bátran hangoztatták: elég volt
a széthúzásból, elég volt egy idegen hatalom zsarnokoskodásából, elég volt az emberek megalázásából. A hatalom hiába próbálta őket elnémítani, ők
választ adtak március 15-ével – szögezte le.
Emlékeztetett, hogy az ő hősiességük miatt érezhetjük mi, mai emberek március 15-ét annak az ünnepnek, amely talán a legközelebb áll a szívünkhöz.
Ha a márciusi ifjakra gondolunk, ha felidézzük az
akkori eseményeket, azt érezzük, hogy bár a szabadságharc elbukott, ezek a fiatalemberek megmutatták, hogy az ember a kishitűség hátrahagyásával
győzedelmeskedhet talán bármilyen rossz felett.
A polgármester úgy fogalmazott, hogy erre a bátorságra ma is szükség lehet, persze nem ilyen radikális formában. Nekünk, egy sokkal békésebb rendszerváltás gyermekeinek is tanulnunk kell elődeink
példájából. Mint mondta, az összefogás, egymás
szeretete rendkívül fontos, hiszen a kirekesztés csak
ellenségeket, ellenségeskedést szülhet. Az összefogás, a közösség, a megegyezés a legyőzhetetlenség
biztosítéka.
Rámutatott, a forradalom és szabadságharc hősei
megértették, hogy a haza ott van, ahol az emberek
szeretik egymást, és az a hely az, ahol élnek. Kiemelte, azt kívánja, hogy nagyközségünk közössége
tudjon békében élni és ünnepelni. Vegyünk példát
a márciusi ifjakról! – zárta beszédét Gál Zsolt polgármester.
Az ünnepség hangulatos fáklyás felvonulással
fejeződött be.
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Frissdiplomások

Cserfa

„A nagypapám kifejezetten boldog volt”
A képviselő-testület decemberi ülésén Gál Zsolt
polgármester köszöntötte a 2014-ben első diplomát szerzett ecseri fiatalokat. Dr. Vicze-Máthé
Orsolya a Pécsi Tudományegyetemen szerzett
általános orvos diplomát, Laczkó Róbert a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen védelmi
igazgatási szakon szerzett képesítést, míg Halász
Levente a Kodolányi Főiskola szociális munka és
mentálhigiéne szakán végezve szerzett oklevelet.
Hármójukat kérdezte a Cserfa riportere.
Cserfa: – Eddigi életében mit adott önnek Ecser?
Dr. Vicze-Máthé Orsolya: – Itt kezdtem az általános iskolát. A nehezebb kezdés után sok barátot
kaptam a falutól. A barátságok aztán elvékonyodtak, mert elmentem a hatosztályos gimnáziumba.
Ecser azért mindig biztos pont az életemben. Oda
megyek haza, ott élnek a szüleim. Kilenc évig laktam Pécsen, ahol az orvosegyetemet is végeztem,
aztán néhány hetes átmenet után beköltöztem
Budapestre. A kistarcsai kórházban dolgozom,
s Ecserről reggel hétre Kistarcsára átmenni kissé
fájdalmas volt.
Cs : – Kit szeretett az ecseri iskolában?
VMO: – Szívesen emlékszem vissza a magyartanáromra, Takács Mónika nénire, noha nagyon
szigorú volt. Sose felejtem el, hogy két hét alatt
kellett olvasónaplót írni az Egri Csillagokból.
Pannika nénire, azaz Papp Andrásnéra is szívesen
gondolok vissza, ő volt az osztályfőnököm, meg
Gabay Erzsike nénire, aki szintén osztályfőnököm
volt. Jármai Ildikó nénit pedig angoltanárként tartom a kedvenceim között.
Cs: – Mit emelne ki az iskola jellemzői közül?

Dr. Vicze-Máthé Orsolya
VMO: – A következetességet, ami jól érzékelhető határokat ad az embernek gyerekkorában.
Cs: – Mit szólt ahhoz, hogy hagyományt teremtett az önkormányzat azzal, hogy az első diplomás
falubeli fiatalokat a képviselő-testület ülésén ünnepélyesen köszönti?
VMO: – Nagyon jó érzés! Ez egy pici falu, pici
közösség, mindenki ismer mindenkit, jólesik
vele eldicsekedni, hogy ennyire odafigyelnek az
emberre. Jó dolog az érintetteknek, s jó dolog az
érintettek családjának is. Büszkék lehetnek a gyer-

mekükre, hogy a nyilvánosság elé tették őket. Én is
így voltam vele. Szüleim nagyon örültek, bár kissé
próbálták leplezni, de tudom, hogy belül nagyon
is jólesett nekik. Nagypapám pedig kifejezetten
boldog volt, hogy látott a fényképen a Cserfában,
és mutogathatta a szomszédoknak.
A következő beszélgetést Laczkó Róberttel (LR)
készítettük, hasonló kérdésekkel, természetesen.
Laczkó Róbert a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi
Egyetemen védelmi igazgatási szakon szerzett
diplomát.
Cs: – Mit jelent önnek Ecser?
LR: – Biztos pont az életemben, ahova mindig

diplomásokat az önkormányzat?
LR: – Nagyon jólesett, hogy az önkormányzat
nem felejtkezett el az elsődiplomás Ecseren felnőtt
fiatalokról.
Cs: – Fontos az, hogy példaként állítsák önöket a
falu ifjúsága elé?
LR: – Szerintem mindenképpen fontos. Látnia kell a fiataloknak, hogy Ecserről, ebből a kis
faluból indulva is el lehet érni bármit, ha akarja
az ember. A lehetőség mindenki számára adott,
Ecser megadja hozzá a feltételeket.
Végül, de nem utolsó sorban Halász Leventét
(HL) kérdezzük. Halász Levente a Kodolányi Főiskola szociális munka és mentálhigiéne szakán
szerzett oklevelet.
Cs: – Mit adott önnek eddig Ecser?
HL: – Eddigi életem során végig Ecseren éltem.
Sok mindent kaptam a falutól. Ide jártam óvodába,
iskolába, itt ismertem meg a barátaim egy részét.
Cs: – Az ecseri iskolát szerette-e?
HL: – Igen, szerettem. Jól felkészített a középiskolai tanulmányokra, tudtam belőle profitálni a
későbbi években. Voltak kedvenc tanáraim: Gál

Laczkó Róbert
haza lehet térni.
Cs: – Már nem él itt?
LR: – Jelenleg még igen, de eladó a ház, tervezem, hogy elköltözünk.
Cs: – Merre vágyik?
LR: – Budapestre. A munka miatt célszerű költözni.
Cs: – Milyen tevékenységet végez, mert a Zrínyi
Miklós Nemzetvédelmi Egyetemről sokféle irányba
el lehet menni?
LR: – Védelmi igazgatás szakon végeztem, ezzel
a képesítéssel jelenleg a kőbányai önkormányzatnál helyezkedtem el, közterület-felügyelőként dolgozom.
Cs: – Emlékszik-e még az ecseri iskolára?
LR: – Nem ide jártam, hanem Rákosligetre.
Ecserhez a barátok kötnek. Velük nőttem fel kint
a focipályán.
Cs: – Mit szeret egyébként Ecserben?
LR: – A nyugodtságát, a falusias jellegét, a tiszta
levegőjét.
Cs: – Nem volna jobb itt maradni és bejárni Pestre dolgozni?
LR: – Egyszerűbb, ha közelebb lakik az ember a
munkahelyéhez.
Cs: – S ha most eladja a házat, akkor megszakad
a kapcsolat a faluval?
LR: – Nem. Kötődni fogok Ecserhez addig,
amíg élek! A szüleim, sok barátom ma is itt él,
mindig vissza fogok járni.
Cs: – Mit szólt ahhoz, hogy köszöntötte az első

Halász Levente
Sándorné, Gál Zsolt, Pappné Horváth Katalin.
Pappné osztályfőnököm is volt, sok közös emlék
fűzött hozzá az osztálykirándulások, a farsangi
bálokra való felkészülés során. Gál Sándornét embersége, Gál Zsoltot pedig főleg a szakmai felkészültsége miatt szerettem.
Cs: – Hol tervezi a jövőjét, Ecseren vagy inkább
elköltözik más tájak felé?
HL: – Ezt még nem tudom. Fogalmam sincs,
meddig fogok itt élni, de az biztos, hogy a faluhoz
mindig kötődni fogok!
Cs: – A szülők itt élnek?
HL: – Igen, itt élnek, már miattuk is megmarad
a kötelék Ecserhez.
Cs: – Most hol dolgozik?
HL: – Rákosmentén a Liget Gondozási Központnak vagyok a központvezető helyettese és az Idősek
Nappali Klubjának vagyok a vezetője.
Cs: – Jól érzi magát a munkájában?
HL: – Igen, jól érzem itt magam.
Cs: – További sikereket kívánok!

Cserfa

Hagyomány

Mosdás a Szerelem-patakban

Aszódi Csaba András a hagyományról beszél

József-napi mesék

A korábbi évek hagyományának felelevenítéseként az Ecseri Szlovák Önkormányzat
ismét megrendezte a „József-napi mesék” elnevezésű programot, melyre a tájházban került sor március 22-én vasárnap délután. A falu legidősebb embereivel kötetlen beszélgetés során elevenedett meg Ecser múltja. Felidéződtek a régi emberekhez, épületekhez
kapcsolódó történetek is. Az idősek meséit szívesen hallgatták a hagyománykedvelő
fiatalabb generációk. Mint felvételünkön látható, a hangulatos beszélgetés végén nem
maradhatott el a hagyományos téli édesség, a mákos kukorica sem.
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Idén Rákoskeresztúr, Csömör, Nagytarcsa, Maglód mellett már Cinkotáról és Kerepesről is érkeztek szlovák hagyományőrzők Ecserre, a Szerelempatak mellé, hogy részt vegyenek a néhány éve
felelevenített régi nagypénteki hagyomány ápolásában, a Szerelem-patakbeli mosdásban. Gál Zsolt
polgármester és Barta Zoltán jegyző is részt vett az
eseményen, és eljött a mosdásra dr. Csonka Takács
Eszter, a Szellemi Kulturális Örökség Igazgatóságának igazgatója is. Magyarország részéről ő van
delegálva az UNESCO világörökség bizottságába.
Aszódi Csaba András, a Szlovák Önkormányzat
elnöke a szertartás előtt emlékeztetett az idős falubeliek elmondásaira, akik a háború előtti időket
idézve emlékeztek e hagyományra. Akkoriban az
ecseriek nagypéntek hajnalán jöttek ki a patakhoz
megmosakodni. Tudták, hogy ezen a napon a
pataknak varázsereje van: fiatalok, szépek, termékenyek, egészségesek maradnak a következő
esztendőben a hajnali víz érintésétől. Napjainkban átalakult a hétköznapok időbeosztása. Nem
hajnalban, hanem néhány év óta nagypéntek délutánonként gyűlnek össze azok, akik ápolják ezt a
kedves hagyományt.
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Programok

Cserfa

János Vitéz, Balkan Fanatik, Abaházi Csaba és barátai
RÁBAI MIKLÓS MŰVELŐDÉSI
ÉS KÖZÖSSÉGI HÁZ, KÖNYVTÁR 2233 Ecser, Bajcsy-Zsilinszky
u. 3.
***
2015. április 21-én, kedden 11 órától
A Tánc Világnapja alkalmából a
GÖDÖLLŐI TÁNCSZÍNHÁZ
bemutatja: JÁNOS VITÉZ
A Gödöllő Táncszínház ifjúsági
tagozata a „hat nap és hat éj alatt írt
népmesét” lendületes és humoros
előadásban jeleníti meg a színpadon. A koreográﬁák a Cimbaliband
és más neves hazai népi együttesek
zenéjére készültek. Az előadás alatt
az eredeti műből részletek csak
nagyon ritkán hallhatóak, ezzel is
segítve, hogy mindenki képzelete
szabadon szárnyalhasson.
A belépés díjtalan!

2015. május 15-16.
CSALÁDI MAJÁLIS az Ady
Endre utcai Sportpályán

rólapjáról, plakátjáról valamint a
település honlapjáról tájékozódhatnak.
IX. ECSERI KISPÁLYÁS FOA programokból: MASZKURA CITORNA és BOGRÁCSOS FŐÉS A TÜCSÖKRAJ, BALKAN ZŐVERSENYRE baráti társasáFANATIK valamint ABAHÁZI gok, civil szervezetek, munkahelyi
CSABA ÉS BARÁTAI koncertek. kollektívák jelentkezését várjuk!
A hagyományos ecseri csoportok
bemutatói mellett ÓZ, A NAGY
Az elkészült ételeket a SzabadtűVARÁZSLÓ várja a legkisebbeket, zi Lovagrend 3 fős zsűrije bírálja
a BIKINI és a TRIÁSZ szórakoz- el.
tatják a felnőtt közönséget. Egész
Jelentkezni a művelődési házban
nap kirakodóvásár, kis vidámpark, lehet 2015. május 8-ig. Nevezési
11-15 óráig kézműves foglalkozás díj 3.000 Ft/csapat. Annak a csaszínesíti a napot. 10 – 19 óráig vá- patnak, mely mindkét versenyen
rosnéző kisvonat járja a település elindul 5.000 Ft/csapat.
utcáit.
A nevezési határidő után jelentA végleges programról, további kezőknek nem áll módunkban tűzirészletekről és a pontos kezdési fát, kenyeret és savanyúságot bizidőpontokról a rendezvény szó- tosítani!

Német és osztrák ügyfeleinknek eladó
házakat és építési telkeket keresünk.
Tel: 06-20-239-7788
Mosó- és mosogatógép, hűtőgép, boyler, mikro, porszívó javítását vállalom. Klíma telepítése és karbantartása.) 06-20-9351207.

Tisztelt ecseri lakosok! Díjmentesen elszállítom rossz, használaton kívüli háztartási gépeit (porszívó, hűtő, stb). Elektronikai és műszaki cikkeit.. Hívjon bizalommal. Ecseri lakos
vagyok. Bánfalvi László: 06-20-473-4542

Elektromos háztartási gépek, szivattyúk, villanybojlerek, benzinmotoros fűnyírók, láncfűrészek,
(láncélezés), kerti kapák javítása. Lézernyomtató kazetták töltése, cseréje. Földváry Tibor, Ecser, Steinmetz u.
2/a. T: 06-20-9467-302.
Köszönjük az ecseri ismerősöknek, barátoknak,
hogy az Újköztemetőben ENGLER GYÖRGYNÉ
búcsúztatóján részt vettek.
Engler család
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Az elhengerített kő szimbóluma
Vajon Krisztus feltámadásához a követ el
kellett távolítani, hogy kijöhessen a sírból?
Nem.
Sokkal mélyebb értelme van.
Az emberen lévő hitetlenség megjele-

világ, Isten világa számára.
A hitetlen ember vajon miért fél az
ÖRÖK ÉLETTŐL? Talán azért, mert
életünkről számot kell adni. Egyszer nekem így fogalmazta meg valaki: „Én nem
adok számot az életemről senkinek”.

nítése. Lázár feltámasztásánál is szerepel.
„Hengerítsétek el a követ”.
Gondoljunk Péterre. Péternek ott a
tűznél rá kellett döbbenjen a maga gyöngeségére. Hisz előtte így fohászkodik:
„Börtönbe, halálba megyek érted”.
A feltámadás meghalad minden emberi képességet. Erre csak Isten képes. Az
apostolok számára is azért volt hihetetlen, mert ugyan látták Lázár feltámasztását, vagy Jairus lányának feltámasztását.
De most halott.
Pedig Krisztus nem egyszer mondta
nekik. Például Tábor hegyéről lejövet:
„Nem mondják el a történteket, csak
azután, amikor az Emberﬁa halottaiból
feltámad.” De eme megjegyzéssel nem
sokat törődtek. De most a feltámadás
után visszaidézik eme kijelentéseit Krisztusnak.
A KŐ jelenti az ember szabad akaratú
döntését, elzárkózik-e a maga szűk világában, vagy nyitott lesz a természetfeletti

Ha Krisztus leszállt volna a keresztről, nem mutatja meg nekünk a lényeget:
dobjuk le a mulandód és öltsük fel az
örökkévalót.
Nem a félelem hatása alatt akar megygyőzni bennünket Isten szeretetéről.
„Egyszülőtt Fiát adta értünk”. Éppen
ezért egyetlen ellenfelének se jelent meg.
De azoknak igen, akik szerették.
A KŐ. Az őrök jelentik a megbízóiknak
a történteket. S mi a válasz? „Pénzt adnak
nekik és mondjátok, hogy amíg aludtatok,
a tanítványok ellopták. A pénz és a hazugság. Ez a KŐ.
Legyünk őszinték önmagunkhoz. Az
öröklét utáni vágy bennünk van. A TEREMTŐ azt akarja, hogy egy örökéleten
vele együtt legyünk.
A test és lélek együtt.
„Most elmegyek, hogy helyet készítsek
számotokra, de visszajövők értetek.”
Barotai Endre
plébános

A Cserfa következő, 2015. 5.
száma május 09-én jelenik meg.
Nyomdába adás: május 6. Lapzárta: április 28.

Mint felvételünkön látható, elkészült a Tájház díszkivilágítása. A fejlesztésről márciusi ülésén döntött
az Ecseri Szlovák Önkormányzat.

Nagy összpontosítás mellett készül a remekmű, a szépen kifestett húsvéti tojás
a kézműves-foglalkozáson

Hollandia budapesti nagykövetsége köszöntötte az ecseri kötődésű
Kóspál Ágnes csillagászt más jeles hölgyek, köztük Hosszú Katinka úszó társaságában

Nagy siker volt, sokan eljöttek a húsvéti családos kézműves
készülődésre a Rábai Miklós Művelődési Házba

