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Közügyek

Képviselő-testületi ülések áprilisban
Ecser Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete 2015. április 1-jén rendkívüli
ülést tartott.
A képviselők határoztak arról, hogy megbízzák a polgármestert további szükséges
adatok szolgáltatására. Az adatokra a Nermzetgazdasági Minisztérium által óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatására
kiírt pályázaton való eredményes részvétel
miatt volt szükség.
Az április 15-i rendkívüli ülésen a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására benyújtandó
pályázattal kapcsolatban Barta Zoltán jegyző
elmondta, idén két alkalommal adhatunk be
támogatási igényt a szociális támogatások
kiﬁzetéséhez. Az egyik beadási határnap a
jelenlegi ülés napja, a másik augusztus 15.
A képviselő-testület úgy döntött, hogy az
önkormányzati települési támogatás kiﬁzetéséhez rendkívüli költségvetési támogatást
igényel.
Az útépítés Ecser Kálvária lakóterületen tárgyú előterjesztéssel kapcsolatban Gál
Zsolt polgármester elmondta, a közbeszerzési
kiírás megtörtént a Szent Antal, a Mikla Pál,
a Nádas Béla és a Meskó Rudolf utcák szilárd
útburkolatának kivitelezésére. A határozatban
szereplő 4 cég volt a meghívott, közülük 3-an
adtak be ajánlatot. A közbeszerzési szakértő
átvizsgálta az ajánlatokat és mindegyiket hiánypótlásra szólította fel. A 3 cégből 2 adott
be hiánypótlást, mindkettő határidőn belül.
Ezeket eljuttatták a szakértőhöz, az ő véleményezése után összeült a Bíráló Bizottság és

Döntéshozatal a képviselő-testület áprilisi ülésén
elkészítette a javaslatukat. A képviselő-testület tagjai név szerinti szavazással egyhangúlag döntöttek arról, hogy a MAKADÁM
Generál Kft. az eljárás nyertese, tekintettel
arra, hogy a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tette.
A képviselő-testület április 22-én megtartotta negyedik havi rendes ülését. Ennek első
napirendi pontjaként megtárgyalták a Monori
Rendőrkapitányság és a Maglódi Rendőrőrs
2014. évi tevékenységéről szóló beszámolót.
Körmöndi Bernadett őrsparancsnok rövid
szóbeli kiegészítést fűzött az előterjesztéshez. Jelezte, a Maglódi Rendőrőrsön teljes
a létszám, májusban a tervek szerint két ta-

nulóval nő az állomány. A megállapítások
között szerepelt, hogy a vagyon elleni bűncselekmények 19 százalékkal nőttek a faluban. A közlekedésben nem volt súlyos és
halálos kimenetelű baleset tavaly Ecseren.
Sajnos 2015-ben már történt egy halálos baleset Ecser és Vecsés között. Körmöndi Bernadett utalt rá, hogy Ulicza Balázs körzeti
megbízott, aki Ecseren teljesít szolgálatot,
jó munkát végzett. Gózony Gábor képviselő
megerősítette, Ulicza Balázst rendes embernek ismerték meg a faluban, kérte, maradjon
továbbra is Ecseren kmb-s. Megállapítását
Gál Zsolt polgármester is megerősítette, kérve a Monori Kapitányság új vezetőjét, Baár
Pált, amennyiben lehetséges,
bővítse a körzeti megbízotti
létszámot. Baár Pál jogosnak
ítélte a körzeti megbízotti létszám növelésének igényét, de
mint mondta, Budapest közelsége miatt nagyon nehéz
megtartani a szakembereket.
Gondolatait részletesebben
következő lapszámunkban ismertetjük. Baár Pál emlékeztetett, ő már a 80-as években
is dolgozott Monoron, akkor a
kapitányság bűnügyi osztályát
vezette. Úgy tervezi, hogy itt
szeretné befejezni pályafutását. Elmondta, a monori
rendőrkapitányság létszámhiánnyal küzd, de szerencsére
Maglódon nem ez a helyzet,
Baár Pál monori rendőrkapitány és Körmöndi Bernadett maglódi őrsparancsnok a
ott teljes a feltöltöttképviselő-testület ülésén
ség.
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Megamajális Ecser szülinapján

Legfontosabb ünnepünk ebben az évben
Ecser első írásos említésének 700. évfordulója, melyet a település „születésnapjaként” tartunk számon. Ünnepeljük meg
közösen egy három napig tartó családi
majális alkalmával, ahová minden lakosunkat szeretettel meghívok. A programokról az újság oldalán és a honlapon
tájékozódhatnak. Az augusztus 20-ai ünnepségen lesz a következő alkalom a településünk jubileumáról megemlékezni,
ott színes kulturális programokat tervezünk. Az ünnepségsorozatunk következő
állomása május 30-án a polgárőrség által
szervezett családi nap lesz, ahol a polgárőrség fennállásának 20. évfordulóját
ünnepelhetjük. Szeptemberben pedig a
néptánccsoport 70. évfordulójáról szól
majd egy hétvégénk. Ezekről a rendezvényekről a Cserfa későbbi számaiban tájékoztatjuk önöket.
Elkezdődött az útépítés a Kálvária dombon, az ott lakókat lakossági fórumon és
szórólap formájában tájékoztattam a kivitelezés menetéről, ütemezéséről. A beruházásban megépülnek a Kálvária utcától
a Rákóczi utcáig a következő sorrendben:
Meskó Rudolf, Nádas Béla, Mikla Pál és
Szent Antal utca. Az első két rövidebb
utca 4 méter szélességben, a másik két
hosszabb utca 5 méter szélességben. A
burkolatuk a Széchenyi utcában látható
térkő lesz. A csapadékvíz-elvezető árok
proﬁlozása, helyenkénti kibővítése is elkészül az építés során. Az ott lakók és az
arra közlekedők türelmét és megértését
kérem az építkezés befejezéséig!
Szeretném megköszönni azoknak a la-

kosoknak és azoknak a civil szervezeteknek a segítségét, akik részt vettek a szemétszedési munkálatokban. A település
több részét sikerült megtisztítani, hacsak
rövid időre is. Sajnos a szombati napon
kitakarított területen már hétfőn sikerült
valakinek leraknia egy kisebb mennyiségű hulladékot. Minden évben megdöbbenve tapasztaljuk, hogy olyan szemetet
is találunk, amit egyébként a településről
elszállítanak, pl. zöldhulladékot, pillepalackot. A házhoz menő lomtalanítással
azokat a dolgokat is elvitethetik lakosaink, amelyekre már nincs szükség: autók
műszerfalát, ágybetéteket és sorolhatnám

A képviselő-testület elfogadta a
Polgármesteri Hivatal, a Rábai Miklós Művelődési Ház, az 1. és a 2.
Óvoda maradványelszámolását. Úgy döntött,
hogy a megmaradt forrást fejlesztési tartalékba helyezi.
A képviselő-testület módosította a települési támogatás megállapításának, kiﬁzetésének,
folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló önkormányzati
rendeletét. Kiegészült a rendelet a házi segítségnyújtás személyi térítési díjaival.
A grémium pályázatot hirdetett Ecser kulturált települési környezetének fejlesztése
céljából a “Szép kert, tiszta környezet” díjra.
A pályázat beadásának határideje 2015. május 29. 12.00 óra, a pályázat elbírálása július
31-ig történik meg.
A képviselő-testület határozata alapján a

döntéshozó pályázatot nyújtott be a Hungarocontrol Zrt-hez az Ecser, Széchenyi utca
páros oldalán, a Szerelem-patak partján lévő
sétány Zrínyi utca és nagyhíd közötti szakaszának megvalósítására.
Ecser Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete 2015. április 29-én rendkívüli
ülést tartott. A grémium megbízta a polgármestert, hogy az Ecser Kálvária lakóterületen
végzendő útépítési munkák műszaki ellenőri feladataira a Molnárﬁ és Társa Mérnöki
Irodával kössön szerződést az ajánlatban
szereplő összegben. A képviselő-testület
ellenszavazat nélkül megbízta továbbá a
polgármestert, hogy a szociálisan rászoruló
gyermekek 2015. évi nyári gyermekétkeztetésének támogatására az Emberi Erőforrások
Minisztériumához a pályázatot nyújtsa be
önerő nélkül, csak a rendszeres gyermekvé-

még. Azt gondolom, mindenkit zavar a szemét, tehát
ﬁgyeljünk oda egy
kicsit jobban! Kérem a lakosokat,
amennyiben azt
tapasztalják, hogy
valaki
szemetet
rak le a település
határában, írják fel
a rendszámot és azonnal értesítsék a rendőrséget vagy a polgárőrséget!
Gál Zsolt
polgármester

Képviselői fogadóóra

Dr. Szűcs Lajos, Ecser országgyűlési képviselője áprilisi fogadóóráján Gál
Zsolt polgármesterrel a művelődési ház irodájában
delmi kedvezményben részesülő gyermekek
30 százalékára.
A képviselő-testület május 4-én tartott
rendkívüli ülésének indoka az volt, hogy a
belvíz okozta károk helyreállítására az önkormányzat beadta vis maior pályázatát. Ezzel kapcsolatban hiánypótlásra szólították fel
a szervezetet. A Magyar Államkincstár kéri
erről a testület határozatát. A testület kimondta, hogy a belvíz okozta károk helyreállítási
munkálatainak összköltsége 989.325 forint.
Az önkormányzat saját erejéből a belvíz vis
maior esemény okozta helyzetet nem tudja
megoldani. A költségvetéséből erre a feladatra 100.000 forint összeget tud biztosítani. A
fennmaradó összegre kéri az önkormányzat a
vis maior keretből a támogatást.
A képviselők ellenszavazat és tartózkodás
nélkül a határozatot elfogadták.
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Beiratkozás és nyílt napok az iskolában

A Gödöllői Táncszínház ifjúsági tagozata nagysikerű bemutatójának egy részlete a Tánc világnapja alkalmából felsősöknek
Az egész országban egységes időpontban
megtörtént a beiratkozás az általános iskolákba. Így volt ez a Laky Ilonka Általános
Iskolában is április 16-án és 17-én. A következő tanévre 28 szülő íratta be hozzánk
gyermekét, ránk bízva oktatását-nevelését az elkövetkezendő nyolc évre. Sokáig

A botos jelenet is nagy tapsot kapott

kétséges volt, hogy beindulhat-e két első
osztály a 2015-2016-os tanévben, hiszen
a törvényileg megszabott bontási határ 27
fő, melytől 20 %-kal el lehet térni felfelé. A
KLIK Vecsési Tankerületének vezetője, dr.
Hrutkáné Molnár Monika szerencsére engedélyezte számunkra, hogy párhuzamos

osztályok legyenek az első évfolyamon.
Úgy gondolom, hogy ennél ideálisabb
osztálylétszám nem is kell. A leendő elsősöknek „iskola-előkészítőt” szervezünk,
amelynek csak a neve ilyen komoly. Valójában ez öt olyan alkalmat jelent, ahol
megismerkedhetnek az iskolával, a leendő
tanító nénikkel, kipróbálhatják magukat
iskolai helyzetekben is. Azt kívánom ezeknek a kisgyermekeknek, hogy az elkövetkezendő nyolc évben érezzék jól magukat
intézményünkben, ne éljék meg nyűgként
és kötelességként a tanulást, kössenek életre szóló barátságokat, találjanak példaképeket!
Mint minden évben, idén is lehetőséget biztosítottunk az érdeklődő szülőknek, hogy betekinthessenek az órán folyó
munkába, a tanítás légkörébe, gyermekük
tanórai teljesítményébe. Mindezt a nyílt
tanítási napok keretében tettük április 28án, 29-én és 30-án. Most is szép számmal
ültek az órákon látogatók. Öröm volt látni
ezt az aktivitást, hiszen az oktató-nevelő
munka sikere nem egy szereplős, vagyis
nemcsak a pedagóguson múlik. Fontos tényező benne a szülő és a diák is, illetve az,

Közösen

Cserfa
hogy képesek vagyunk-e együttműködni,
hasznos kompromisszumokat kötni, partnerségi viszonyt kialakítani. Reméljük,
hogy idén is pozitív tapasztalatokkal távoztak a kedves szülők az iskolából a harmadik nap végén!
Iskolánk felső tagozatos tanulói április
21-én a Tánc világnapja alkalmából a Rábai Miklós Művelődési Ház szervezésében
és a Gödöllői Táncszínház ifjúsági tagozatának interpretálásában egy táncjátékot
tekinthettek meg, mely nagy sikert aratott
diákjaink körében. Két énekversenyen is
indultak dalos torkú nebulóink ebben a
hónapban. Maglódon és Üllőn is kivívták
a zsűri elismerését. Gratulálunk nekik!
Ennek a hónapnak a kiemelt feladata

volt a tankönyvek kiválasztása és megrendelése a következő tanévre, amely április
30-áig le is zajlott. Minden tankönyvcsomag maximális ára a tavalyihoz hasonlóan 12.000 forint lehetett. A megrendelt
könyveket valószínűleg augusztusban fogják szállítani az iskolákba. Az elmúlt évtől
eltérően a szülők nem az otthoni címükre
kapják meg a csekket, hanem mi fogjuk az
iskolában átadni. A befizetés után kaphatják meg a gyerekek a tankönyveiket. Természetesen az első három évfolyam alanyi
jogon, ingyenesen jut hozzá.
Az év végi hajrához, javításokhoz sok
sikert kívánok, az erdei táborhoz és a kirándulásokhoz pedig kiváló időt!
Kiss Katalin igh.

A Gödöllői Táncszínházról
2012 tavaszán a Gödöllő tematikus évéhez
kapcsolódó „Híres Hölgyek Gödöllőn”
című kétfelvonásos darabbal mutatkozott
be az ebben az évben megalakult Gödöllői Táncszínház. A táncszínház célja, hogy
közönségét összművészeti élményen keresztül kalauzolja el az előadások alkalmával, a zene, irodalom, képzőművészet
mellett, a táncművészet különböző stílusai között. A gyermekelőadások színpadra
állításában nagy szerepet kap az ifjúsági

tagozat, amelynek köszönhetően a fiatal
közönségünk saját korosztálya által részesül a táncművészeti élményben, ezzel is
hozzájárulva a művészetet értő és befogadó ifjúság neveléséhez.
A társulat tagjai olyan fiatal táncosok,
akik jelenleg a Magyar Táncművészeti Főiskola hallgatói vagy már diplomával rendelkező művészek, valamint nemzetközi
versenyeken elért eredményeik alapján
elismert show-, modern-, jazztáncosok.

A felsősök élvezettel nézték a látványos produkciót
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Vidáman
„Volt abban a nőben
minden (…) Az ezüsthold kereksége, pálma
sudár merevsége, őszi
felhő mélabúja, mélyhegedű néma húrja,
őzikének kecsessége,
majmok csacsi fecsegése, május üde tavaszsága, csörgőkígyó ravaszsága, fák
közt nyögő szél fuvalma, bősz oroszlán
rémuralma, páva tolla, pulyka mérge,
gyáva nyúlnak rettegése, kis verébnek
puha pelyhe, illatozó rózsa kelyhe, mérges fullánk kis darázsba’, felparázsló tűz
varázsa, csorgatott méz édes íze, szomjúság a tiszta vízre, nyári zápor, rét keserve
tél dühétől szétseperve, bátor tigris vad
haragja, kis pacsirta trilla-hangja és a többi, és a többi, az is, ami ki lett hagyva.”
Bocsánat, hogy kissé hosszabban idéztem Darvas Szilárd Legenda a nő teremtéséről, de valahogy érzékeltetni szerettem
volna, milyen nagyszerűen választottak
az ecseri nyugdíjasok, amikor élvezetes
Anyák napi, Nőnapi közös műsorukban
előadták e költeményt.
Május első vasárnapja az édesanyákon
kívül ugyanis a nevetés világnapja is. S
amikor a falu nyugdíjasai megemlékeztek
az édesanyákról, egyúttal az elmaradt nőnapi összejövetel miatt a szebbik nemről,
akkor kacagni is akartak, nemcsak elérzékenyülni. Így került programba Darvas Szilárd verse csakúgy, mint az Apacs
dal, amit a hetven felett járó, de örökifjú
Mariska néni, a Nyugdíjas Klub vezetője
énekelt el szemrevaló „iparos” jelmezben, vagy az a jelenet, amikor az „ifjú”
pár 50 évi házasság után ismét kimondja
a boldogító igent – a kor összes velejáró
félrehallásával, sutaságával. De a nyolcvanöt évesen is színpadra álló, ma is szépen éneklő Gabai Manci néni is osztatlan
sikert aratva csalt mosolyt a közönség
arcára.
Csodálatosan működik a falu legnagyobb civil szervezete, az ecseri Nyugdíjas Klub. A kétszáztíz tagból most itt
eljöttek százhúszan. Évi négy bál, három
kirándulás, megannyi más program; közösen a falu vezetőivel nagyszerű közösséget alkotnak. Jó tapasztalni, ha valahol
ilyen jól érzik magukat az emberek otthonukban.
Az anyák, a nevetés s az esztendő valamennyi napján.
Dr. Szűcs Lajos,
Ecser országgyűlési képviselője
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Szemetet szedtünk
Április 25-ére, szombatra invitálta az
Ecseri Önkormányzat a polgárokat, a civil szervezetek tagjait a szokásos tavaszi
szemétszedési akciójára. A vártnál jóval
számosabban – több, mint ötvenen – jöttek el azok, akik fontosnak tartották a rendezett környezet megteremtését. Eljöttek
lakosaink, a civil szervezetek tagjai is. Ott
voltak az Ecseri Nyugdíjas Klub, az Ecseri Polgárőr Egyesület, az Ecseri Önkéntes
Tűzoltó Egyesület, a Száz Kéz Egyesület,
a Varázs Lovas Egyesület, a Zöld koszorú
Hagyományőrző kör tagjai.
A megjelenteket Gál Zsolt polgármester üdvözölte a sportpályán, hogy rövid
szervezés és munkavédelmi oktatás után
útnak induljanak az utcák, utak mellé.
Szedték a szemetet az Ecsert Vecséssel
összekötő 3101. jelű úton, az M0 felé vezető 31111. úton, a vasúti megállóhelyen,
az Arany János utcában, a Merzse-mocsár
felé vezető dűlőúton, az Öregszőlő utcában.
És hogy mit találtak? Rengeteg kihordott, kidobált hulladékot. A legtöbbről
nem is sejtettük, hogy miért vitték ki –

sokszor gondosan becsomagolva – a határba. Volt ott kommunális hulladék, amit
az ingatlana elől mindenkinek elvisznek.
Ugyanígy a PET palackot, amit havonta
szállítanak el, meg a falevelet, amit kéthetente. Az üvegek közül a legtöbb pezsgősüveg volt, míg az aludobozok között
az energiaital a sláger. Találtunk továbbá
autó- és motorgumikat, komplett autó
műszerfalakat, lökhárítókat, még egy döglött kutyát is.
Hogy közben a szemétszedők mit gondoltak azokról, akik ezeket illegálisan elhelyezték, most nem írnánk le.
Nagyon köszönjük mindazok áldozatos
munkáját, aki a szombat délelőttjüket településünk megtisztítására fordították!
A szemétszedés támogatói voltak: Ecser
Nagyközség Önkormányzata, a Polgármesteri Hivatal, az Ecseri Kommunális
Szolgáltató Kft., a Magyar Közút.
A következő szemétszedés is szervezés
alatt áll, amikor is az IKARUS Vadásztársaság és a Nagykunsági Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság tevékenykedik majd.
Barta Zoltán

A gyerekek az Arany János
utcában dolgoztak

Kele Jenő, szlovák nemzetiségi
képviselő zsákba rakja az üvegeket

A Nyugdíjas Klub tagjai a vasútállomáson dolgoztak

Munkavédelmi kesztyűosztás

Gál Zsolt polgármester és Barta Zoltán jegyző a vecsési út mentén szedte
a szemetet
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Proﬁk és amatőrök dartshétvégéje

Az amatőr verseny díjazottjai
A darts jegyében telt április második hétvégéje Ecseren. A Steel Nemzeti Csapatbajnokság II. fordulóját a Rábai Miklós
Művelődési Házban rendezték meg április
11-én, melynek keretében nyolc első- és
nyolc másodosztályú csapat mérte össze
tudását.
Másnap, április 12-én az amatőr dartsosoknak biztosítottak versenyzési lehetősé-

get az Ecseri Kulturális és Sport Egyesület
tagjai. A versenyt Berze József felajánlásának (az ecseri pizzéria 6 ajándék kuponjának) sorsolásával kezdődött. Ez meg is
adta az alaphangulatot. A 48 nevezőből a
legeredményesebb gyermek Szücs Dániel
(Budapest), a legeredményesebb nő Joszt
Brigitta (Albertirsa) lett. A dobogó 3. fokára Lőrincz György (Veresegyház) állha-

A meglepetés páros díjazottjai: I. Erdősi-Szász, II. Joszt-Kövesdi, III. Kőfalvi-Lévai

tott, a második helyen Zsolnai Imre (Kakucs) végzett, míg a versenyt Szász Bence
(Budapest) nyerte. Ezután meghirdettek
még egy meglepetés páros versenyt, ahol
17 kettős állt dobóvonalhoz. A páros dobogósai Massza Sándor jóvoltából ajándékokban is részesültek.
Sz. Zs.
Fotó: Szatmári Zsuzsanna
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Mikla Pálnak Isten fontosabb volt, mint saját élete

Varga Lajos segédpüspök
Mikla Pál ecseri plébános kivégzésének,
mártírhalálának hetvenedik évfordulójáról emlékezett meg a falu április 25-én.
Ennek tiszteletére dr. Varga Lajos váci
segédpüspök celebrált szentmisét a falu
templomában s avatta föl azt az emlékművet, amelyet az ecseri hívek állítottak
egykori papjuknak a templomkertben.
– Mit jelent Varga Lajos segédpüspöknek Mikla Pál értelmetlen kivégzésének
évfordulója?
– Az egyik oldalról valóban beszélhetünk értelmetlen kivégzésről, politikai gyilkosságról vagy egyéb erőszakos cselekményről. Mikla Pál oldaláról
azonban másképpen látszik a történet. Ő
ugyanis saját papi hivatását gyakorolta.
Lényege abban van, hogy saját életét Isten dicsőségére szenteli, Isten dicsőségét
akarja megvalósítani. Ezzel párhuzamosan szolgálja az embereket, az emberek üdvösségét, azaz a bűnbocsánatát,
a veszélyektől, a bűnökből, mindenféle
problémáktól való megmenekítését. A
lelkipásztori szolgálatot csak akkor lehet elvégezni, ha az ember jelen van a
hívek között. Azokat lehet lelkileg, testileg gondozni, akikkel az ember együtt
van. A lelkipásztornak hívei körében
kell lenni. Amennyiben ő hívei körében
tölti az életét és ennek következtében
történik a lelkipásztor ellen valamilyen
atrocitás, ellenséges cselekmény, a pap

szempontjából ez nem számít értelmetlen halálnak.
– Mikla Pál figyelmét felhívták a közelgő veszélyre, lett volna módja elmenekülni, ám mégsem tette.
– Pont ebben van a dolog lényege,
hogy a vértanúságnak önkéntesnek,
szándékosnak kell lennie. Fontos, hogy
a plébános akarja az életét odaadni. Az
életodaadás vagy úgy nyilvánul meg,
hogy ő egészen haláláig, kitartó módon
szolgálja a híveit és természetes halállal hal meg, vagy úgy, hogy erőszakos
halállal hal meg, mert agyonlövik, kivégzik. Bizonyos tekintetben ez mindegy. Mikla Pál vértanúsága teljesen önkéntes, s miután a hívek szolgálatáért
maradt itt, ez azt jelenti, hogy számára
az Isten-dicsőítés, a hívek szolgálata
fontosabb volt, mint saját élete. Ennek
nagyon-nagyon komoly üzenete van.
Ha valakinek nagyon komoly hivatása is
van, aminek a lényege az emberek szolgálata, és a hivatása következményként
áldozat lesz, ezt mindenképpen dicsérni
kell. Akár papokról, akár orvosokról,
ápolókról vagy más hivatásbeliekről beszélünk.
– Hihetetlenül nagy lelkierő kell ahhoz, hogy valaki annak ellenére a helyén
marad, hogy ezzel saját halálos ítéletét
írja alá.
– Igen, ehhez hihetetlen erő kell, hihetetlen elszántság. Kell továbbá, hogy az
odaadottságnak az első kegyelme, amit
a papszenteléskor vállalt, erőteljesen éljen benne élete végéig.

– A kivégzésről azért beszéltem az elején értelmetlen tettként, mert már vége
volt a háborúnak, 1945 áprilisát írták.
Mi lehetett az aljas tett indítéka?
– A marxista-leninista eszmerendszer
abból indult ki, hogy az egyenlőségen
alapuló társadalmat akar létrehozni. Úgy
gondolták – ennek következményeként
–, ha bizonyos társadalmi osztályokat
eltüntetnek, akkor létrejön az egyenlőségen alapuló társadalmi rendszer, az
egalitárius társadalom. Ezzel szemben
tudjuk, hogy ez nem így van. A társadalomnak mindig van mozgása, különböző módon lehet anyagi javakhoz jutni.
Sokan törekednek a kvaliﬁkáció megszerzésére. Az emberek között van mozgás, differenciálódás, minek következtében a társadalom valamilyen arculatot
magára ölt. Ha egy társadalmi osztály
kiirtásával vélik elérni a céljukat, hogy
egy egyenlőségen alapuló társadalmat
létrehozzanak, akkor biztosan diktatórikus berendezkedésről beszélünk. Ez elkezdődött 1945-ben. Sajnálatosan nem
Mikla Pál esete volt az egyetlen tragikus
esemény, ami akkoriban történt.
– Remélhetőleg a diktatúra 1990-es
bukásával soha nem jön többé vissza
ilyen rendszer. Mit jelent önnek az, hogy
Mikla Pál emlékére az ecseri hívek ilyen
szép emlékművet állítottak?
– Nagyon örülök neki. Ez azt jelenti,
hogy megbecsülik az életét, életének
áldozatára emlékeznek. Erre szükség is
van, hiszen értük áldozta az életét.

Aszódi Csaba András korabeli dokumentumból idéz
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Balkan Fanatik, Abaházi Csaba, Bikini, Triász,Karthágó
Ecseri Családi és Sport Majális
2015 Május 15-16-17.
A rendezvény helyszíne:
Sportpálya - Ady Endre utca 2.
PÉNTEK - Ecseri Rock Majális
18:00 Meteor zenekar
20:00 Balkan fanatik
22:00 Abaházi Csaba és a MÉGEGYKÖR zenekar
23.30 Válaszút zenekar
SZOMBAT
8:00 Tájjellegű, bográcsos ételek
főzőversenye - Az elkészült ételeket
a Szabadtűzi Lovagrend 3 tagú zsűrije bírálja el.
9:00 Kispályás labdarúgó torna
A versenyekre nevezni lehet
május 8-ig; nevezési díj: 3000,-Ft/
csapat
09:00-15:00 Polgárőrség gyermekfoglalkoztatója
11:00-15:00 Kézműves foglalkozás a Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálattal
10:00 Ecseri gyerekcsoportok fellépései:
1. sz. Óvoda csoportja népi
játékokat mutat be - Felkészítő: Iván

Anikó
2. sz. Óvoda Margaréta és Katica csoportjai- felkészítők: Sosovicza Jánosné, Ferenczei Éva, Falusi Piroska
E-dance Hip-Hop Tánciskola csoportjai - Felkészítő: Szilágyi
Edina okl. modern- és kortárs táncpedagógus
Nazirah Hastánccsoport - Felkészítő: Kozma Barbara orientális
táncoktató
Szitakötők Táncstúdió és Táncegyüttes művészi torna csoportja
- felkészítő: Holecz Anna Beáta és
Selényi Kármen modern tácpedagógus – koreográfus
11:30 Óz, a nagy varázsló - zenés
mesejáték
13:00 Iron Riders Line Dance country gyerek táncegyüttes műsora
13:00-15:00 Buborékszumó - a
legújabb sportőrület gyerekeknek!
14:30 Versenyek eredményhirdetése
15:00 Ecseri felnőttcsoportok bemutatói
Ecser Nagyközségi Nyugdíjas
Klub - Klubvezető: Sosovicza Já-

nosné
E-dance Hip-Hop Tánciskola csoportjai - Felkészítő: Szilágyi
Edina okl. modern- és kortárs táncpedagógus
Laky Ilonka Általános Iskola felsős néptánc csoportja - Felkészítő:
Blazsek Beáta és Leskó Gábor
Nazirah Hastánccsoport - Felkészítő: Kozma Barbara orientális
táncoktató
Zöldkoszorú Néptáncegyüttes vezető: Lukics Gábor
16:00 Íjászbemutató a HunorMagor Íjász Baráti Társaság közreműködésével
17:00 Bikini koncert
19:00 Triász
21:45 Karthágó koncert
23:15 Utcabál Banya Zoltánnal
VASÁRNAP
12:00-15:00 Slágertv műsora
Monita és Bódi Csabi közreműködésével
A rendezvény ideje alatt folyamatosan: kirakodóvásár, kis vidámpark, büfé
Szombaton: kisvonat

Ecseren német és osztrák ügyfeleinknek
eladó családi házat, lakást és építési
telket keresünk. Tel: 06-20-239-7788
Mosó- és mosogatógép, hűtőgép, boyler, mikro, porszívó javítását vállalom. Klíma telepítése és karbantartása.) 06-20-9351207.

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.
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Megújult a reformátusok temploma
2015. április 26., vasárnap délután ünnepélyes istentisztelet keretén belül adtak hálát a maglód-ecser-mende-sülysápi reformátusok az 1978-ban Maglódon
megépült, s az utóbbi évben megújult
templomukért, felépült gyülekezeti
házukért. Kálmán Péter templomépítő
lelkipásztor nyolcéves itteni szolgálatát 1983-ban Balog Zoltán lelkipásztor
– az Emberi Erőforrások minisztere –
követte, aki köszöntőjében nagy örömmel emlékezett vissza a gyülekezetben
töltött négy évére, hangsúlyozva: az
összetartozás érzésétől válik erőssé egy
közösség. Dr. Bogárdi Szabó István
püspök „örökségről” szóló igehirdetését követően Bálint Klára lelkipásztor
– aki 27 évvel ezelőtt, 27 évesen vált
a gyülekezet vezetőjévé – beszámolt a
templom felújítása, valamint a gyülekezeti ház építésének körülményeiről.
Mint mondta, saját erőből sohasem futotta volna a rég vágyott beruházásra,
Istennek hála pályázat útján segítséget
kaphatott a gyülekezet az Emberi Erőforrások Minisztériumától, egy elnyert
európai uniós energetikai pályázat,
Maglód és Ecser Önkormányzatának
hozzájárulása, illetve a templombajárók évtizedes gyűjtésének eredménye:
az „ékszerdobozzá” vált templom, felépült gyülekezeti ház és megszépült
templomudvar.
„Bizonyára jóságod és szereteted
kísér életem minden napján!” (Zsoltárok 23,6) – adott hálát Istennek a lel-

„Balog Zoltán lelkipásztor – az
Emberi Erőforrások minisztere –
köszöntőjében nagy örömmel emlékezett vissza a gyülekezetben töltött
négy évére”

A megújult templom
készasszony szeretett gyülekezetéért,
elmondva, hogy ő Maglódon/Ecseren
„haza érkezett”. A gyülekezetben szolgált három lelkipásztor és az Ecseren
élő Veréb Magdolna – aki 20 év óta
hűséges gondnoka gyülekezetünknek
– egy-egy a gyülekezetünk 104 évét
felölelő, nagy képes-szöveges albumot kapott ajándékba a gyülekezettől.
Ugyancsak a felújításon dolgozó mesterek, az adományozók és a tiszteletbeli
vendégek névszerinti emléklapot és értékes könyvet vehettek át ajándékul az
ünnepségen.
Ecserről megtisztelte hálaadó istentiszteletünket Gál Zsolt polgármester
úr és kedves felesége, áldást mondva a
testvéri római katolikus egyházat Barotai Endre plébános úr, az evangélikus
gyülekezetet Németh Mihály lelkipásztor képviselte. Az ajándékban végzett
munkálatokból és adományozásokból
az ecseri reformátusok is – mint mindig! – kivették a részüket: gondnokaszszonyunk férje, Farkas Béla ajándékba

készítette el többek között gyülekezeti
házunk konyhabútorzatát, Jenei Sándor
évtizedek óta hűséges, sok ﬁzikai munkában segítő presbiterünktől és testvéreitől egy templomi padot kaptunk ajándékba. A gyülekezeti ház nagyon szép
burkolását Demián Imre, az üvegezést
Bíró László Ecseren élő mesterek végezték. A Ecseri Polgármesteri Hivatalban évtizedek óta dolgozó Moskovics
Miklósné Ági és férje gyülekezeti tagjaink készítették el – többnapi munkájukat ajándékul adva – a 200 főnyi vendégsereg fejedelmi megvendégelését a
maglódi MagHázban.
Szeretettel hívjuk és várjuk református testvéreinket és minden más érdeklődőt gyönyörű templomunkba (Maglód, Ady u. 15.) a vasárnaponként 10.30
órakor kezdődő istentiszteleteinkre.
Soli Deo Gloria! Egyedül Istené a
dicsőség!
Bálint Klára
református lelkipásztor
30 / 20 90 710
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A szentlélek adománya a remény
A reménytelenség a gonosz csapdája.
Ahol nincs remény, ott nincs jövő. A reménység az a Nagy örökség, az a nagy
„lélekemelő”, amely támadásnak és tolvajlásnak van kitéve. Jól tudjuk, hogy
aki szándékosan rossz útra téved, az ellop egy darab reményt. Valami semmitmondó értékért meglopja a becsületes
embereket.
A sátán mindent megtesz, hogy reménytelennek, sivárnak, értéktelennek
tüntesse fel a földi életet. A Szentlélek
világossága kell ahhoz, hogy legyőzzük
a sötétséget.
Temetést kértek. A beszélgetésben
kiderült: a beteg szenvedése közepette
káromkodott. Azzal mentegették a hozzátartozók: a szenvedésben mindenki
káromkodik. A válaszom az volt: én
soha nem tettem, és a szüleimtől se hallottam káromló szavakat. A tehetetlen
ember tesz ilyet.
A keresztre feszítés és temetés drámája után a tanítványok helyzete reménytelennek tűnt. A Szentlélek kiáradása
után eltűnt a reménytelenség. Bátrak és
reménnyel eltelve kiálltak a nép elé és
hirdették a bűnbocsánatot. Mindig lehet
újra kezdeni.
Vasárnaponként a szentmisén reményteli tekintetetekkel találkozom.
A ﬁatalok, akik eljutottak a házasság
gondolatáig, reménnyel tekintenek a
jövőjükre. Mindig annak kell örülni,
amit akkor kaptam a Gondviselő Atyá-

tól. Krisztus megígérte, s el is küldte a
„Vigasztalót”.
A fogyasztói életszemlélet megmérgezi az emberi életet. Csak mindig a
pillanatra gondol, s nem a megváltott
életre. A KRISZTUSI EMBER élete re-

ménnyel telitett. S nekünk ezt kell megjeleníteni a mai világban.
Ne engedd, hogy a napi gondok elzárják előled az örökélet perspektíváját. A
világ soha nem fogja megoldani és kielégíteni a boldogság iránti vágyadat.
Május Szűz Mária hónapja. Gondold végig az életét. A tiedhez képes
igencsak szerény volt. Názáretből Betlehembe, Egyiptomba menekülni, ott
állni a kereszt alatt. De soha nem volt
reménytelen az élete. Bízott a mennyei
Atya szeretetében.
Barotai Endre
plébános

Mozinap, sikerﬁlmek Ecseren
2015. május 31-én, vasárnap
A Mozgó Mozi a mai legkorszerűbb mozi élményt nyújtja, a nagyvárosi multiplexekkel egy időben
szállítják házhoz a legfrissebb és
legújabb filmeket, akár 3D-ben is.
Így a helyi lakosok kényelmét szolgálja a lehető legfejlettebb technika. A legmodernebb aktív 3D
mozivetítők egyikét, az amerikai
gyártmányú „Christie Solar One”t használják, amely felszereléssel
számos multiplex moziban vetítenek.
10 óra SAM – KISMADÁR

NAGY KALANDJA (3D)
13 óra VÉGRE OTTHON! (3D)
15 óra HALÁLOS IRAMBAN 7
17 óra ARGO 2
20 óra BOSSZÚÁLLÓK – ULTRON KORA
Jegyárak:
3 D filmek – 1.400 Ft
2 D filmek – 1.200 Ft
Kedvezményes jegyárak (nyugdíjas, diák)
3 D filmek – 1.300 Ft
2 D filmek – 1.000 Ft
Pénztár nyitva tartás: az adott vetítés előtt fél órával

A Cserfa következő, 2015. 6.
száma június 05-én jelenik meg.
Nyomdába adás: június 2. Lapzárta: május 25.

Halas János, Horváth András, Kurunczi Lajos és Blága Lőrinc énekel a közönségnek, de elsősorban – az
alkalomhoz illően – az édesanyáknak, a hölgyeknek

Sosovicza Jánosné és Horváth András az Apacs dal előadása közben

Sztancsik Ferncné anyák napi dalcsokrot adott elő

Jelenet: amikor az „ifjú” pár 50 évi házasság után ismét kimondja a boldogító igent. Férj: Kurunczi Lajosné, feleség:
Varga Dánielné, anyakönyvvezető Szilágyi Ferencné.

