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Képviselő-testületi ülések
Ecser Nagyközség Önkormányzat Képvi-
selő-testülete október 14-én tartotta meg 
soron következő rendes ülését.

A képviselők ellenszavazat nélkül elfo-
gadták a Zöld Koszorú Hagyományőrző 
Kör 2015-ben végzett tevékenységéről szó-
ló tájékoztatót. Tudomásul vette továbbá a 
Rákos Mezeje Horgászegyesület idei mun-
káját összefoglaló tájékoztatót. Az egyesü-
let jövő évi tevékenységével kapcsolatban 
egyeztetésre lesz szükség az önkormányzat 
képviselőivel. 

A képviselő-testület hét igen szavazattal 
módosította az önkormányzat idei költség-
vetésével kapcsolatos rendeletét.

A grémium döntött arról, hogy a Kálvá-
ria lakódombot lakó-pihenő övezetté nyil-
vánítja. A terület bevezető útjainak elejére 
és végére megfelelő KRESZ táblákat helyez 
ki.

A képviselők úgy határoztak, hogy janu-
ártól a falu a családsegítő és gyermekjólé-
ti feladatait a Vecsés és Környéke Társulás 
fenntartásában működő Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálattal kívánja ellátni. 
A döntésről Gál Zsolt polgármester tájé-
koztatja az érintett szervezetet.

A képviselő-testület határozatot hozott 
arról, hogy a magyar-szlovák földgázszál-
lító vezeték által érintett, az önkormányzat 
tulajdonát képező csatorna összterületéből 
nyolcvannégy négyzetméternyi biztonsági 
övezet kialakítására megállapodást köt a 
Magyar Gáz Tranzit Zrt-vel. 

A képviselő-testület módosította a nagy-
község 1. és 2. számú Óvodájának, illetve a 
Rábai Miklós Művelődési Háznak az alapí-
tó okiratát. Módosította továbbá az Ecseri 
Polgármesteri Önkormányzati Hivatal ala-
pító okiratát is.

Polgármesteri beszámolójában Gál Zsolt 
egyebek mellett jelezte, az iskolában el-
kezdődött a tanterembővítés tervezése. A 
tervező cég különböző kérdésekkel fordult 
a hivatalhoz. A tűzi vízzel kapcsolatban ki-
sebb akadály jelentkezett, amit igyekeznek 
a katasztrófavéde-
lemmel megoldani.  
A KLIK szerint vár-
hatóan decemberig 
a tervek elkészülnek. 

A képviselő-tes-
tület október 22-én 
rendkívüli ülést tar-
tott. 

A képviselők tá-
mogatták az iskola 
számítástechnikai 
fejlesztését. Az el-

avult eszközök helyére korszerűbb számító-
gépekre, kiegészítő eszközökre, illetve mo-
nitorokra van szükség.  A fejlesztés netto 
hatszázezer forintba kerül. Az új berende-
zések az iskola számítástecnikai termében 
kerülnek elhelyezésre.

AKCIÓS FORINT BETÉT
4 HÓNAPRA*

*Az akciós kamat kizárólag az új forrásokra érvényes. Új forrásnak tekintjük adott ügyfél összes betéti és értékpapír szám-
lájának (ide értve az ügyfélszámlát is) 2015. augusztus 31-i egyenlegéhez képesti növekményt az akciós számlalekötés 
napjához viszonyítva. Lekötött betét elhelyezésének feltétele fi zetési számla megnyitása. A kamat egy futamidőre érvényes. 
A betét lejáratát követően a tőke és a kamat visszavezetésre kerül a fi zetési számlára, esetleges újbóli lekötésre új lekötési 
megbízást kell adni. Az új lekötésre a hatályos „PÁTRIA Lekötött számlák HIRDETMÉNYE” érvényes. Lejárat előtti felmondás 
esetén a kamat 0,00%. Kamatadó fi zetésre kötelezett ügyfelek esetében a kamat jövedelem után az adó mértéke 16%, az 
egészségügyi hozzájárulás (EHO) mértéke 6%. Az adót és az EHO-t a takarékszövetkezet vonja le és fi zeti be a Nemzeti Adó- 
és Vámhivatal részére.
Lekötési megbízás a PÁTRIA Takarékszövetkezet fi ókhálózatában, papír alapon adható. Az ajánlat 2015. szeptember 21-től vissza-
vonásig él. Jelen tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért kérjük, keresse fel honlapunkat (www.patriatakarek.hu), 
vagy forduljon bármely fi ókunkban munkatársainkhoz. Ez a tájékoztatás nem minősül ajánlattételnek, az itt szereplő adatok 
kizárólag tájékoztató jellegűek.

WWW.PATRIATAKAREK.HU FACEBOOK.COM/PATRIATAKAREK

ÜTŐS AJÁNLAT!

Munkában a képviselő-testület október 14-én

Köszönet Az ecseri civil szervezetek ezúton is szeretnék 
megköszönni felajánlásukat mindazoknak, akik személyi jöve-
delemadójuk 1 százalékáról javukra rendelkeztek. Ecser Sport 
Egyesület 34.335 Ft.

Rákosmezeje Horgász Egyesület 26.325 Ft. Ecseri Polgárőr 
Egyesület 255.362 Ft. Ecseri Nebulók Szervezete 306.846 Ft. 
Ecserért Községfejlesztő és Szépítő Egyesület 75.000 Ft. Zöld 
koszorú Hagyományőrző kör 94.496 Ft. Az egyesületek remé-
lik, hogy a következő adóbevallási időszakban is megtisztelik 
őket felajánlásukkal.

Sírhelymegváltás Az Ecseri Temetőt üzemeltető Golgota Bt. 
felhívja a hozzátartozók fi gyelmét, hogy a 2015. évig lejárt sírhelyek 
2016. januárjától felszámolásra kerülnek. A sírhelymegváltás munka-
időben Maglódon a József Attila krt. 19-ben lehetséges, vagy Ecseren 
a temető irodában hétfőnként 9-11 óráig. A lejárt sírhelyek listája ki 
van függesztve az Ecseri Temetőben az új ravatalozó melletti hirdető-
táblán. A Golgota Bt. telefonszáma: 06-29/326-039
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Lakó-pihenő övezet lesz a Kálvária lakódomb
Az útátadásról már beszámoltunk előzőleg 
korábban a Cserfában. Akkor is jeleztem, 
hogy a következő probléma megoldásán 
gondolkodunk. A jobb minőségű útbur-
kolat ugyanis gyorsabb közlekedést tesz 
lehetővé, és ezzel sajnos néhányan élnek is. 
Veszélyeztetik az ott lakókat, az ott gyalog 
vagy kerékpárral közlekedőket. A probléma 
az út tervezésénél és az összes eddig ebben 
a témában tartott lakossági fórumon téma 
volt. Az egyik lakos szeretné, ha az egész 

Kálvária lakódomb lakó-pihenő övezet len-
ne (ez 24 db tábla kihelyezésével megold-
ható), a másik lakos pedig nem, mert ott 20 
km/h a megengedett sebességhatár, és csak 
célforgalom miatt hajthatnak be a 3500 kg 
megengedett legnagyobb össztömegű te-
hergépkocsik. Az Arany János utca miatt 
már több megkeresést kaptam, miszerint 
szüntessük meg az övezetet, mert sokakat 
megbüntetnek a rendőrök. A cél itt is a 
forgalom lassítása, ezért a képviselő-testü-

let a megkérdezett 
szakemberek véle-
ményére alapozva 
a lakossági kéré-
seknek megfele-
lően úgy döntött, 
hogy lakó-pihenő 
övezetbe sorolja 
ezt a település-
részt!       Gál Zsolt  
          polgármester

Október hónap nagy változást hozott a Laky 
Ilonka Általános Iskola életében, ugyanis 
Arany Zsolt László október 10-étől nem isko-
lánk igazgatója. Az igazgatói feladatok helyet-
tesítésével 2016. augusztus 15-éig engem bízott 
meg a KLIK Vecsési Tankerületének vezetője, 
dr. Hrutkáné Molnár Monika. Mint Önök is 
tudják (hiszen a szülői szervezet is részt vett 
benne), véleményt kértek  Arany Zsolt László 
egyéves munkájáról, amelynek keretében meg-
fogalmazhatta gondolatait a nevelő- és alkal-
mazotti testület, a diákönkormányzat, a szülői 
szervezet és az intézményi tanács is.

A hónap első eseménye az október 9-ei szüre-
ti bál volt, amit hagyományosan a nyolcadiko-
sok szerveznek, rendeznek. Így volt ez az idén 
is, a két osztály színvonalas és izgalmas vetélke-
dőt tartott az alsó tagozatos kisdiákoknak. Szü-
rettel, szőlővel kapcsolatos mozgásos és egyéb 
feladatokat kellett megoldaniuk, majd indulha-
tott a „buli”. Értékes nyereményeket sorsoltak 
ki a tombolán, bőven fogyott a büfé árukészlete 
is. Ezen az eseményen adják elő végzős diák-
jaink a nyitótáncukat. A 8. a tagjai keringővel, 
a 8. b osztályosok pedig mókás szüreti tánccal 
örvendeztették meg az érdeklődőket.

Október 14-én a tavalyi tanév kitűnő tanu-
lói jutalomkiránduláson vehettek részt, az FTC 
tekepályáján töltöttek el egy mozgalmas napot. 
A legkisebbek, vagyis a két első osztály pedig 
két nappal előbb író-olvasó találkozóra ment a 
Rábai Miklós Művelődési Ház könyvtárába. A 
Bolyai matematika csoportverseny is lezajlott 
megyei szinten, a hetedikesek korcsoportjában 
52 csapat közül a Füle Barnabás, Galbavi Bar-
nabás, Nagy Borbála és Nagy Kende által alko-
tott négyes a kilencedik helyen végzett. Gratu-
lálunk teljesítményükhöz!

Elindultak intézményünkben a pedagógus-
életpályamodell bevezetése miatti minősítési 
eljárások is. Elsőként Komáromi Lászlóné (Bea 
néni) minősítésére került sor 2015. október 13-

án. A három tagú minősítő bizottság (elnök, 
szakos, intézményi delegált) két tanórát látoga-
tott kolléganőmnél, majd ezt az órák értékelése, 
szakmai beszélgetés és a már tavaly feltöltött 
portfólió megvédése követte. Komáromi Lász-
lóné végleges értékelése is megtörtént már, 100 
%-ban megfelelt, így Pedagógus II. fokozatba 
léphet. Gratulálunk, és további sikereket kívá-
nunk neki!

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 

községi megemlékezésén iskolánk két nyolca-
dikos osztálya szolgáltatta az ünnepi műsort 
Jármai Ildikó és dr. Petkyné Medvigy Ivett osz-
tályfőnökök vezetésével. A gyerekek nagyon 
komolyan véve a munkát egy színvonalas, ér-
dekes, az ünnephez méltó műsort adtak elő a 
művelődési ház nagytermét zsúfolásig megtöl-
tő közönségnek. A gyerekek és az osztályfőnö-
kök munkáját is köszönjük!

Kiss Katalin igh.

Magvető hava az iskolában

Jelentkezés a Böllérfesztiválra
2016. január 9-én, szombaton 
immáron V. alkalommal ismét 
megrendezésre kerül az Ecse-
ri Böllérfesztivál és Verseny. 
A részletekről tájékozódni le-
het a település honlapján és 
a Rábai Miklós Művelődési 
Házban a 06/29 335 346-os te-
lefonon.

Jelentkezési határidő: 
2015. december 11. péntek.

Vecsésen, a Kormányablak ügyfélszolgálatán novem-
ber 17-én, kedden informatikai karbantartás miatt az 
ügyintézés szünetel. Erről dr. Fehér Edina hivatalve-
zető tájékoztatta a nagyközség vezetését. Ugyancsak 
dr. Fehér Edina jelezte, hogy egy nappal később, no-
vember 18-án, szerdán az okmányirodai szolgálta-
tásban lehet fennakadás, hosszabb várakozásra lehet 
számítani. A hivatalvezető kéri az ügyfelek szíves tü-
relmét és megértését. 

Ügyintézési szünet!
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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 

2015. december 6-án, vasárnap

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.

Elment a kőműves. A buszon utazva taglózott 
le ez a hír. Abszurditása miatt csak valamiféle 
környékbeli pletykának tűnt. Jómagam a kitű-
zött gyászjelentés olvasta után tudtam felfogni, 
hogy ez sajnos a jéghideg valóság.
Az ilyen hirtelen, balesetből eredő tragédia a 
közeli ismeretségemben először fordult elő. A 
véletlenek összjátéka, röviden és líraian írva a 
sors, most a mi településünket sújtotta.  

Hosszú Misi neve ugyanis összeforrt telepü-
lésünk nevével. Számtalan épület gazdagítja 
közvetlen környezetünket, tanúbizonyságul 
szakértelmének, szorgalmának. Ezen kívül 
hosszú éveken át aktívan részt vett a helyi pol-
gárőrség munkájában és különféle rendezvé-
nyek szervezésével erősítette közösségünket, 
legyen az faültetés, hulladékgyűjtés, szüreti 
felvonulás vagy akár polgárőrbál.

Mindemellett mindent megtett azért, hogy az 
újonnan betelepült kálváriadombi „pestiek” és 
a falu „őslakossága” között szorosabb kapcso-

lat fűződjön, nem fe-
ledkezvén meg soha 
a gyermekekről, min-
dig jött a Mikulás.

Abból a dolgos ge-
nerációból származó 
ember volt ő, amely 
a nagy országépítés 
időszakában került 
Kelet-Magyarország-
ról Budapest von-
záskörzetébe, amely nem ismerte a félelmet, a 
semmittevést és a tehetetlenséget.

Mindannyian sokkal szegényebbek lettünk 
egy ilyen ember elvesztésével, de ennek elle-
nére előre kell tekintenünk és miközben ő a 
pazar égi palotákat építi, mi itt a földön pró-
báljuk meg továbbvinni az általa hátrahagyott 
örökséget.

Kedves Barátunk, Isten veled!
L. Ádám 

In Memoriam Hosszú Mihály
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Az eddig engem ért támadásokra nem 
kívántam válaszolni, mert úgy gondol-
tam, hogy nem érdemes erre pazarolni 
sem az Önök, az olvasók idejét, sem az 
enyémet. Az elmúlt egy évben több tu-
cat bejelentést kapott a kormányhivatal 
a működésünkkel kapcsolatban. Ezeket 
egytől egyig kivizsgálták, és nem kap-
tunk elmarasztalást, sőt. Vizsgálták a 
rendeleteinket, a rendeletalkotás mene-
tét, a testületi ülések összehívását, azok 
törvényességét és legutoljára a polgár-
mester és a jegyző személyi anyagát, 
bérezését, de többször volt ellenőrzés az 
útépítésen és az EKO Kft -t sem kerülték 
el a vizsgálatok és sorolhatnám tovább. 
A vizsgált anyagokból is látható, hogy 
milyen célból kérték ezeket. Folyama-
tosan készülünk az ingatlanforgalmazó 
cégek által peresített eljárásokra, tárgya-
lásokra. Eddig itt is jól állunk, a 2012-es 
perekben javunkra döntöttek, a 2013-as 
és 2014-es perekben különböző fokoza-
toknál járunk, eddig elmarasztaló vagy 
számunkra hátrányos döntés nem szü-
letett. 

Egy 2007-ben kötött településrende-
zési szerződés megtámadásával és közel 
2 milliárd forint kártérítési igénnyel bíró 
ügyünk 60 naponkénti tárgyalásával, 
majd azok ügyvédekkel történő elem-
zésével, reakciók megfogalmazásával is 
igen sokat foglalkozunk. Több hivatali 
dolgozó sokszor napokat dolgozik egy-
egy anyag összegyűjtésén, rendszerezé-
sén, ez természetesen elvonja őket a te-
lepülés egyéb ügyeitől. 

Többször elfordult, hogy egy-egy ál-
lamtitkárral, országgyűlési képviselővel 
történő egyeztetés során olyan infor-
mációt kaptam, amelyek arra engednek 
következtetni, hogy van Ecseren olyan 
érdekcsoport, akiknek tagjai a telepü-
lés érdekei elé próbálják helyezni a saját 
politikai bosszújukból adódó személyes 
érdekeiket. Sok esetben sikeresek ezek a 
törekvések. 

Talán Ecser életében legmeghatáro-
zóbb a Laky Ilonka Általános Iskola igaz-
gatójának kérdése. 2013-ban az iskolát 
addig sikeresen vezető Szeverné Csekei 
Csilla igazgatói pályázatát minden meg-

kérdezett fórum igen magas arányban 
támogatta, az akkori képviselő-testület 
3-3 arányban viszont nem. Az egy év-
vel későbbi igazgatóválasztáson hasonló 
helyzet alakult ki, viszont volt egy külső 
pályázó, Arany Zsolt László, akit vélhe-
tően politikai indíttatásból kineveztek. 
A „Közösen Ecserért Egyesület” is kiállt 
Arany Zsolt László kinevezése mellett, 
„a mi jelöltünk” és „biztos vagyok ben-
ne, hogy legalább pariban lesz a Csilla 
munkájával az övé” kijelentéseket hall-
hattuk. Már akkor ismeretesek voltak a 
pedagógiai előéletében fellelhető problé-
mák, sajnos ezzel páran mit sem törőd-
tek. Arany Zsolt László 2014 augusztu-
sában megkezdte vezetői tevékenységét 
Ecseren. Már az első időben láthatóvá 
vált, hogy sem a település életébe, sem 
az iskola életébe nem kíván belelátni 
(csak egy rendezvényen való részvételre, 
a Lecsó fesztiválra akarta kötelezni a pe-
dagógusokat), ezen kívül csak az iskolai 
rendezvényekre ment el, oda se minden 
alkalommal. A társintézményekkel sem 
kívánt közelebbi kapcsolatba kerülni. A 
szülők tapasztalatai alapján csak az óráit 
tartotta meg, ezen kívül igen kevés időt 
töltött az intézményben. Az igazgatói 
munka jelentős részét Kiss Katalin igaz-
gatóhelyettes végezte. Ezt és sok egyéb 
problémát látva a KLIK Vecsési Tankerü-
lete jelezte a minisztérium felé aggályait, 
aminek eredményeként (ismereteink 
szerint) az Emberi Erőforrás Miniszté-
riuma Arany Zsolt László ügyében vizs-
gálatot indított. Az eljárásban az összes 
érintett fél ismét meghallgatásra került, 
ahol mindenki elmondhatta az őt ért 
sérelmeket Arany Zsolt László vezetői 
tevékenységével kapcsolatban. Innentől 
Arany Zsolt László meg sem jelent az 
iskolában. Érdemes lenne a pedagógu-
sok véleményét mindenkinek elolvasnia, 
de lépjünk túl ezen. Arany Zsolt László 
vezetői megbízatása 2015 októberében 
megszűnt. Mostani információink sze-
rint az intézményi SZMSZ-nek megfele-
lően Kiss Katalin igazgatóhelyettes végzi 
a vezetői munkát a következő pályázat 
lezárásáig, amelynek kiírása 2016 áprili-
sában lesz.

Tudom, hogy egy polgármesternek 
sokat el kell viselnie, ahogy eddig ta-
pasztalhatták, nem reagáltam az engem 
vagy miattam másokat ért rágalmakra, 
vádakra. Most viszont azt gondolom, tá-
jékoztatnom kell Önöket. 

A napokban levelet kaptam Tatár Dó-
rától, amelyben a település címerében 
használt Cserfa embléma használatáért 
az önkormányzattól a címerben lévő 
embléma felhasználásáért, átdolgozásá-
ért (A Cserfa szobor) a Szlovák Nemze-
tiségi Önkormányzattól követel pénzt. 
Azt, hogy az 1991-ben Tatár István által 
az önkormányzat részére átadott akkori 
embléma 1995-ben jogszerűen került-e 
a címerre vagy sem, azt nem tudom, de 
azt igen, hogy ezért akkor Tatár Dóra 
„Nem kért és nem kapott” ellenszolgál-
tatást. Miért pont most, 24 évvel később 
teszi ezt? A szobor létrejöttéről több 
hónapja beszélt Aszódi Csaba András, 
a szobor megalkotásának menetéről is 
folyamatosan tájékoztattuk lakosain-
kat. Azt gondolom, ennek és az össze-
tartozást, az ecseri érzést szimbolizáló 
alkotás ideológiájának köszönhető az 
az igen magas számú lakossági érdek-
lődés, amely a szobor elkészültéig és 
azóta is érzékelhető. Az elfogadását mi 
sem bizonyítja jobban mint az, hogy 723 
családnév feltüntetését kérték, ez a né-
vismétlődéseknek köszönhetően keve-
sebb táblát jelent. Szinte az összes segítő 
társadalmi munkában vagy jelképes ösz-
szegért vállalt feladatot a szobor elkészí-
tésében. 

Érkezett kritika is, a félkész szobor 
alakját, majd a kész szobrot, az avatásnál 
fellépő vendégek származását, az átadó 
szervezését, később az esőt is kritizálta a 
„Közösen Ecserért Egyesület”, de mind-
ezek ellenére elkészült és átadásra került. 
Az említett követelés közel ugyanannyi-
ba kerülne, mint a szobor. Kíváncsiak 
vagyunk, peresítésre kerül-e az ügy?

Harmadszor kérem és felajánlom azt 
a személyes konzultációt a Közösen 
Ecserért Egyesület vezetőinek, amely 
sajnos eddig még nem jött létre. Kérem, 
hogy a gáncsoskodás helyett inkább az 
előremutatásban, a példamutatásban je-
leskedjenek azok, akik az önkormányza-
tunk megbénításán tevékenykednek. 

Gál Zsolt polgármester

Ecserért?!
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Az 1956-os Forradalom és Szabad-
ságharc tiszteletére a Nagyközségi 
Önkormányzat október 22-én este 
rendezte meg ünnepségét a Rábai 
Miklós Művelődési Házban. Az 
ünnepségen megjelent dr. Szűcs 
Lajos országgyűlési képviselő, az 
önkormányzat vezetői, a civil szer-
vezetek tagjai, szép számú helyi 
lakos és az iskola tanulói. 

A Himnusz elhangzása után Gál 
Zsolt polgármester tartott ünnepi 
beszédet.

Kiemelte, 1956 tiszteletére gyűl-
tünk ma itt össze, hogy emlé-
kezzünk erre a fontos történelmi 
eseményre. Országunk jelentős 
részének, különösen a fi ataloknak 
csak történelemkönyvekből, visz-
szaemlékezésekből, archív fi lm-
felvételekből, ismeretterjesztő 
műsorokból van fogalma arról, 

hogy mi is történt hazánkban 1956 
őszén. Ez részben rendben is van, 
hiszen 59 év telt el azóta, és a for-
radalom résztvevői és tanúi közül 
egyre kevesebben vannak már kö-
zöttünk. Ennek ellenére nem sza-
badna hagynunk, hogy október 
23-a pusztán egy legyen a pirosbe-
tűs ünnepek közül, hiszen az a nap 
történelmünk azon ritka pillanata 
volt, amikor a nemzet szinte egy 
emberként lépett fel egy közös ügy 
érdekében. Ez az ügy pedig a dik-
tatúra elsöprése, a szabadság kiví-
vása, az emberhez méltó, félelem 
nélküli élet elérése volt.

Gál Zsolt rámutatott, 1956. októ-
ber 23-a hazánk egyik legsötétebb 
korszakának vetett véget. A Rákosi 
Mátyás nevével fémjelzett szovjet 
típusú diktatúra teljesen áthatotta 
az országot, ott volt a munkahelye-

ken, a parkokban, a lakótelepeken, 
az iskolákban, az utcán, az embe-
rek legszemélyesebb szférájában 
is. Családok százainak kellett el-
hagynia lakhelyét, ezreket zártak 
mondvacsinált okokból börtönök-
be, nyomorítottak meg egy egész 
életre testileg és lelkileg. Minde-
közben éltetni kellett a „vezért”, 
félelemmel és csodálattal kellett 
rápillantani Sztálin és Rákosi ké-
pére. Ezt elégelte meg az ország 
lakosságának nagy része. Ennek az 
elégedetlenségnek az élére álltak 
az egyetemisták, akik 14 pontjuk-
ban többek között ezt követelték: 
Nagy Imre vezetésével jöjjön létre 
új kormány, legyen többpárti, de-
mokratikus választás, a szovjet 
csapatok hagyják el Magyarország 
területét, vizsgálják felül a 
politikai és gazdasági pere-

Megemlékezés a forradalomról

Hangfelvételről Nagy Imre miniszterelnök hangját is hallhatták az ünneplők
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ket, legyen vélemény-,szólás- és sajtószabadság, 
vezessék be a Kossuth-címert. Ezeknek a követe-
léseknek a jó része – bár csak nagyon rövid időre 

– teljesült. Az ország megmámorosodott, hiszen az addi-
gi fojtogató légkörben egy kis időre levegőhöz jutott. Ez 
a mámor sajnos alig két hétig tartott. 1956. november 
4-én megállíthatatlanul megindult a szovjet offenzíva 
Budapest ellen. Magyarország egyedül maradt, külső se-
gítségre – bármilyen sokan is ígérték – nem számítha-
tott, hiszen hidegháború volt, ezt az Egyesült Államok 
sem merte megbolygatni.

A szónok hangsúlyozta, 1956 októberében bátraknak 
kellett lennie az embereknek. Olyan döntést kellett meg-
hozniuk, amely az egész életükre kihatott. Volt, akinek 
a meghozott döntés az életébe került, másnak hosszú 
börtönéveket jelentett, megint másnak több évtizednyi 
emigrációt.

Ma elsősorban azoknak az emléke előtt tisztelgünk, 
akik azért áldozták fel a karrierjüket, a szabadságukat, 
sőt az életüket is, hogy megteremtsenek egy szabad, 
demokratikus, független Magyarországot. Nem rajtuk 
múlt, hogy a vágy nem vált realitássá 1956-ban. Azok a 
„pesti srácok” értünk, Magyarország jövőjéért harcoltak. 
De ők biztosan nem azt várnák tőlünk, ma élőktől, hogy 
kívülről fújjuk időrendi sorrendben az eseményeket, 
vagy azt, hogy minden hőst név szerint ismerjünk. Egyet 
azonban teljes joggal követelhetnek tőlünk: vigyük to-
vább a hitüket, az elveiket, és a legfontosabbat, az egysé-
get! Hiszen az 1956-os forradalom legfontosabb ismérve 
a nemzeti egység volt, az az érzés, hogy együtt van az 
ország, együtt van a nemzet.

Az 1956-ban megfogalmazott teljes önállóság, függet-
lenség igénye végül 1989. október 23-án vált valósággá. 
Őrizzük ezt a szabadságot, óvjuk, amíg világ a világ!

Jelezte, beszéde végén egy idézetet szeretne felolvasni, 
mely összegzi az eddig elmondottakat:

„1956. október 23-a örökké élni fog a szabad emberek 
és nemzetek emlékezetében. E nap a bátorság, az öntudat 
és a győzelem napja volt. A történelem kezdete óta nincs 
még egy nap, mely világosabban mutatja az ember csil-
lapíthatatlan vágyát a szabadság iránt – bármily kicsi is a 
siker esélye, s bármily nagy is az áldozat, amit követel” 
– zárta gondolatait Gál Zsolt polgármester. 

A beszéd elhangzása után a Laky Ilonka Általános Is-
kola nyolcadik osztályos tanulói mutatták be műsorukat. 
Megjelenítették 1956. szellemiségét, emlékeztek a törté-
nésekre, a hősökre. Idéztek magyar és külföldi jeles sze-
mélyektől – ők mit gondolnak a magyar szabadságharcról.

Felkészítőik: Dr. Petkyné Medvigy Ivett, Varró Krisz-
tina és Jármai Ildikó voltak.

Látványos táncbemutató emelte az ünnep fényét

Jelenet az ünnepi műsorból

Gál Zsolt polgármester, dr. Szűcs Lajos országgyűlési 
képviselő, Barta Zoltán jegyző, Gózony Gábor önkor-
mányzati képviselő a szózatot énekli
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Mesemondó verseny a Rábaiban

A Népmese napja alkalmából Meseolvasó 
verseny volt a Laky Ilonka Általános Iskola 
és a Rábai Miklós Művelődési és Közösségi 
Ház közös szervezésében október 2-án.

Ez az év az ötödik a sorban, amikor össze-
gyűlünk a művelődési házban és közösen 
ünnepeljük a Népmese napját. A korábbi 
évekhez hasonlóan idén is a 3-4. osztályos 
és az 5-6. osztályos korcsoport versenyzői 
vettek részt a versenyben. 

A meseolvasó verseny díjazottai: 3 - 4. 
osztályos korcsoportban: 1 helyezett Béki 
Alexandra 4. b osztályos tanuló, 2. helye-
zett: Doma Zsófi a 4. a. osztályos tanuló, 3 
helyezett: Sági Panka 3. a. osztályos tanuló. 

5 - 6. osztályos korcsoportban: 1 helye-
zett: Nagy Bence 6. osztályos tanuló, 2 he-
lyezett: Szabó Bence 5. osztályos tanuló, 3 
helyezett: Oláh Laura 5. osztályos tanuló.

Megtisztelték jelenlétükkel rendezvé-
nyünket dr. Rábai Miklósné, Ágnes és uno-
kája dr. Rábai Miklós. A zsűri munkájában 
is aktív szerepet vállaltak. 

Idén egy igazán szórakoztató előadás vár-
ta a gyerekeket. Fabók Mancsi Bábszínháza 
látogatott el hozzánk, a VII. Gyermek és 
Ifj úsági Színházi Szemle megosztott fődíjas 
alkotásával. 

Minden versenyzőnek köszönjük a rész-
vételt, a felkészítő pedagógusoknak pedig a 
felkészítést. 

Szervezők

A verseny egy pillanata

A bábszínházi előadás egy jelenete

Rábai Miklós unokája, dr. Rábai Miklós és özvegye, dr. 
Rábai Miklósné, Ágnes

Cserfa_2015_november_03.indd   8 2015.11.09.   19:21:46



9Cserfa       2015. november 13. IKözösségi munka

Elektromos háztartási gépek, szivattyúk, villanyboj-
lerek, benzinmotoros fűnyírók, láncfűrészek, 
(láncélezés), kerti kapák javítása. Lézernyomtató ka-

zetták töltése, cseréje. Földvá-
ry Tibor, Ecser, Steinmetz u. 
2/a. T: 06-20-9467-302.

ELINDULTAK FELFELÉ AZ 
INGATLANÁRAK. NE VÁRJA MEG, HOGY 

DRÁGÁBB LEGYEN!
Ecseren, a Rákóczi úton 3 szoba nappali, étkezős 

ház nagy kerttel tehermentesen, most kedvező 
áron, 25 mFt irányáron eladó. Tel: 20-479-9001

Az egyik hét elején találkoztam a barát-
nőmmel, aki rákérdezett, mivel töltöttem 
a hétvégémet. A válaszom utolsó fél mon-
data így hangzott: „… és buszmegállót 
festettem.” Összevont szemöldökkel kér-
dezett vissza. Elismételtem. Láttam az ar-
cán, hogy nem értette az okát. Elmeséltem 
neki, hogyan is kerültem ecsettel a kezem-
ben a buszmegállókhoz. 

Elgondolkodtam azon, ha az embernek 
gondja van a lakóhelyén, segítségért a „hi-
vatalba” megy, a művelődési házat keresi 
fel, civil szervezetek segítségét kéri, és még 
sorolhatnám. 

Mindig mi kérünk. 
Mi lenne, ha most mi adnánk? Így a 

munkából hazafelé menet kiszaggattam 
egy kis területen a gazt. Amikor ezt az 
egyik közösségi média felületén közzé-
tettem, többen jelezték, hogy szívesen 
csatlakoznának ilyen „akcióhoz”. Ösz-
szefogtunk és ezután egy forró vasárnap 
délután rendbe tettük a levendulás sort a 
faluközpontban. Innen már az események 
szinte maguktól történtek. Ehhez a kez-
deményezéshez csatlakozott az a kb. 20-
25 fő, akikkel sikerült kicsinosítani az öt 
buszmegállót. Az Útdekor Kft . felajánlotta 
segítségét a csiszolásban, így nem kellett 
mindegyik megállót kézi erővel lecsiszol-
ni. Az EKO Kft . biztosította a festéket, 
valamint akinek nem volt, csiszolópapírt, 
ecsetet, létrát. Voltak nehézségek, mert 
két részletben csináltuk. A második idő-
pontot folyamatosan csúsztatni kellett az 
időjárás miatt, de akkor sem foghatott ki 
rajtunk. Néhányan elemózsiával is készül-
tek: zsíros kenyér, hagyma, savanyúság 
volt a menü. 

A legjobb az egészben, hogy itt mindegy 

volt, hogy vezető-e vagy sem, EKO Kft -
ben dolgozik-e vagy sem, polgármester, 
képviselő vagy van-e bármilyen tisztsége. 
Itt minden-
ki ecseri volt, 
vagy Ecsert 
szerető lakos, 
aki tesz ezért 
a településért, 
a közösségü-
kért! Sokkal 
szebbnek tű-
nik minden, 
hiszen a mi 
kezünk mun-
kája is benne 
van. Úgy ér-
zem, nem ez 
volt az utolsó meg-
mozdulásunk.

A buszmegállókra pedig vigyázzunk, és 
használja mindenki egészséggel!

Szatmári Zsuzsanna

Megújult öt ecseri buszmegálló

Mosó- és mosogatógép, hűtőgép, boyler, mikro, porszívó javí-
tását vállalom. Klíma telepítése és karbantartása.) 06-20-935-
1207.
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Jelen tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért kérjük, keresse fel honlapunkat (www.patriatakarek.hu), vagy forduljon bármely fi ókunkban munkatársainkhoz, akik 
készséggel állnak rendelkezésére. Ez a tájékoztatás nem minősül ajánlattételnek, az itt szereplő adatok kizárólag tájékoztató jellegűek. A hiteltermékekre vonatkozó további 
feltételeket a takarékszövetkezet Általános Üzletszabályzata, valamint Hirdetménye tartalmazza. Jelen ajánlatunk nem tekinthető semmiféle körülmények között hitelígér-
vénynek, banki kötelezettség vállálasnak. Hitel, kölcsönszerződés aláírása hiánytalanul beadott hitelkérelem alapján hozott pozitív banki döntés után kerülhet sor.
*A referencia THM számítása a 83/2010. (III.25.) Korm. rendelet alapján 500.000 Ft-ra, 3 éves futamidővel került meghatározásra. A THM meghatározása az aktuális feltételek 
és a hatályos jogszabályok fi gyelembe vételével történt, a feltételek változása eseten a mértéke módosulhat. A THM mutató mértéke nem tükrözi a kölcsön kamatkockázatát.

Érdekl djön  ókjainkban: Abony, Alber  rsa, BUDAPEST VI., XVI., XVII., XVIII., Cegléd, Ceglédbercel, Csömör,
Ecser, Gomba, Gödöll , Gyömr , Isaszeg, Jászkarajen , Kistarcsa, Kocsér, Maglód, Mende,
Monor, Nagyk rös, Nagytarcsa, Nyáregyháza, Nyársapát, Sülysáp, Tápióbicske, Pánd, Pécel, Pilis, Törtel, Tápióság,
Tápiószentmárton, Úri, Üll , Vasad, Vecsés

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN

THM:16,2%*

Válaszd ki melyiket szeretnéd!

Segítünk a vásárlásban.
Lássunk egy példát!
500.000,- Ft,
3 éves futamidőre
mindössze havi 16.690,- Ft-tól.

A fogyasztói kölcsön segíthet az anyagi problémákon, felté-
ve, ha vissza tudjuk fi zetni.   

A mai világban egyáltalán nem meglepő, és semmi szé-
gyellni való nincs abban, ha valaki pénzügyi nehézségekkel 
találja szemben magát. Nem kell ahhoz pazarló módon köl-
tekezni, hogy egy hirtelen jött fontos dologra ne maradjon 
pénz a családi kasszában. Ilyen esetben érdemes fi gyelembe 
venni a pénzintézetek által kínált fogyasztási kölcsönöket, 
amelyek kedvező konstrukcióban igényelhetők, szinte bárki 
számára hozzáférhetők és bármire fordíthatók. 

Nem kell lemondani néhány plusz szolgáltatásról például 
egy esküvő esetén. Ha nem tudja saját zsebből feledhetetlen-
né varázsolni a nagy napot, segítségül hívhatja a fogyasztási 
kölcsönt, amelyből kifi zetheti a jobb zenekart, a nagyobb 
esküvői tortát vagy az ízletesebb falatokat tartalmazó menüt. 

Jönnek a zord téli hónapok, otthona nyílászárói pedig 
már régen megérettek a cserére? Nem kell az utcát fűtenie, 
vagy azon bosszankodnia, hogy húz a hideg az ablaknál és 
az ajtónál. A fogyasztási hitelből korszerűsítheti elhasználó-
dott nyílászáróit. Nem csak a komfortérzete növekszik, spó-
rolhat is a beruházással. Az igényelt kölcsön ára hamarosan 
megtérül, köszönhetően az alacsonyabb fűtésszámláknak.

Felújította lakását, de a berendezésre már nem maradt 
elegendő keret? A fogyasztási kölcsönből bútorokat, kony-
hai eszközöket, szórakoztató elektronikai cikkeket egyaránt 
vásárolhat, még pedig abban az üzletben, amelyikben a 
kedve tartja. Az igényelt összeget megkötés nélkül bárhol, 
bármire elköltheti. 

Közeleg a karácsony és szeretné meglepni magát 
vagy szeretteit egy nagyobb ajándékkal? Nincs aka-

dálya az örömteli megle-
petésnek, ha fogyasztási 
kölcsönt igényel. Televízió, 
számítógép, okostelefon, 
egy szép ruha, egy mo-
sógép, bármit megvehet, 
amire szüksége van önnek 
vagy családjának. 

A fogyasztási kölcsön 
sokféle élethelyzetre jelent-
het megoldást. Gyorsan és 
egyszerűen juthat pénzhez 
az igénylő, éppen ezért 
fontos mérlegelni a lehető-
ségeket, mielőtt betérünk 
a bankba, nehogy aztán a 
gyorsan jött örömből nagy 
bánat legyen. Fontos, hogy 
a hitel felvétele előtt gon-
dosan mérlegeljük anyagi 
helyzetünket, megtervez-
zük, hogy miből fi zetjük 
vissza a kölcsönt, a pénzt 
pedig szigorúan csak arra 
költsük, ami miatt felvet-
tük. Gondosan járjunk el, 
hogy akkor se érjen minket 
kellemetlen meglepetés, 
amikor a kölcsön visszafi -
zetésére kerül a sor.    (X)

Könnyű megoldás szorult helyzetben

RÁBAI MIKLÓS MŰVELŐDÉSI ÉS KÖ-
ZÖSSÉGI HÁZ
2233 Ecser, Bajcsy-Zsilinszky u. 3.

2015. november 14-én, szombaton 16 
órától

Tök jó Márton Nap Ecseren
az Ecseri Szlovák Önkormányzat és 

a Rábai Miklós Művelődési Ház közös 
szervezésében

16 órától Kézműves foglalkozás 
(Kérjük, hogy egy darab mécsest és egy 
közepes méretű befőttes üveget mindenki 
hozzon magával); arcfestés

17 órától Lampionos felvonulás, mely-
nek a végén libazsíros kenyérrel és forró 
teával várjuk a résztvevőket

17.30 órától Filmvetítés a Könyvtárban
18 órakor A Tök jó Nap Ecseren 

felhívásra nevezett udvari kompozíciók 
versenyének eredményhirdetése

A délután folyamán az előtérben meg-
tekinthetők a felhívásra benevezett udvari 

kompozíciókról készített fényképek.
A program támogatója: Ecserért 

Községfejlesztő és Szépítő Egyesület

2015. november 21-én, szombaton 20 
órától

Erzsébet és Katalin bál az Ecser Sport 
Egyesület szervezésében

2015. november 27-én, pénteken 17 
órától

Adventi koszorúkészítés és mézeska-
lács-sütés

Az év legmeghittebb időszaka az Ad-
vent. Készítsük el együtt advent első va-
sárnapjára koszorúnkat egy csésze forró 
tea és kellemes zene mellett. Sok szeretet-
tel várunk minden régi és új érdeklődőt 
közös adventi készülődésünkre.

A koszorúkészítés közben a gyerekek-
kel mézeskalácsot sütünk.

Kérjük, hogy koszorúalapot és 4 db 
gyertyát mindenki hozzon magával!

Az Ecserért Községfejlesztő és Szépítő 
Egyesület jóvoltából idén karácsony-
fadíszeket is készíthetnek a vállalkozó 
szellemű résztvevők.

A program támogatója: Ecserért 
Községfejlesztő és Szépítő Egyesület

2015. november 28-án, szombaton 17 
órakor

Erzsébet és Katalin bál a Nyugdíjas 
Klub szervezésében

2015. december 5-én, szombaton 17 
órakor 

Mikulás
Idén is ellátogat Ecserre a Mikulás put-

tonyában mindenféle jóval. Sok szeretet-
tel várjuk a családokat Mikulás-csalogató 
rendezvényünkre.

16 órától Kézműves kuckó
17 órától Fabula Bábszínház: Mikulás 

ajándéka
A belépés díjtalan!

Tök jó nap, adventi készülődés, bálok

Cserfa_2015_november_03.indd   10 2015.11.09.   19:21:49



11Cserfa       2015. november 13. I

A Cserfa következő, 2015. 12. szá-
ma december 11-én jelenik meg. 
Nyomdába adás: december 7., 16 
óra.  Lapzárta: november 30.

Lélekgondozó

Vajon miért kerüljük azon gondolato-
kat, amelyek az elmúlásról, a halálról 
szólnak. Gondoljunk a gazdag és a 
koldus Lázár krisztusi példabeszédre. 
„Küldd el Lázárt, mondja meg test-
véreimnek, milyen sors vár rájuk. Ott 
vannak a próféták. Azoknak nem hisz-
nek, de ha a halottak közül tér vissza 
valaki, annak hisznek. 
Ha a prófétáknak nem 
hisznek, hangzik a vá-
lasz, akkor annak sem 
hisznek, ha a halottak 
közül tér vissza vala-
ki.” 

Krisztus halálból jött 
vissza… Lefi zették az 
őröket, hogy hazudják 
azt, „Amíg aludtatok, 
a tanítványai ellopták 
a holttestet.”  

Pedig ott van az em-
berben az élni akarás 
gondolata. A sírhan-
toknál az élőkről emlé-
kezünk. Az égő gyer-
tyák is ezt jelentik. Élő 
fény. 

Félünk a számon-
kéréstől. Óvakodjunk 
azoktól a törvénytudóktól, akik leszű-
kítik Isten távlatait és kicsivé teszik 
szeretetét. 

Az üdvösség ingyenes. Szent Pál 
olyan nehezen tudta megértetni a kora 
farizeusi lelkületű embereivel, hogy az 
üdvösség ingyenes, a Krisztusba vetett 
hiten alapszik. Nem elegendő a paran-
csok megtartása az üdvösséghez. 

„Mert elvettétek a tudás kulcsát, ma-
gatok nem mentek be, s a bemenőket is 
akadályozzátok”. (Lk. 11,52.) Az üd-
vösség ingyenes voltának kulcsát vet-
ték el. Ezek a törvénymagyarázók úgy 
tanították, hogy pusztán a törvény – az 
emberi magyarázatokkal megtűzdelve 
– Isten szeretete nélkül az üdvösséget 
szolgálja. Megrövidítették Isten távla-
tait és lekicsinyítették szeretetét. Em-
beri mércére kurtították.

Természetesen vannak parancsola-
tok, Jézus is ezeket sorolja fel az evan-
géliumi ifjúnak. De az egész foglalata: 
„Szeresd Uradat, Istenedet és a feleba-
rátodat.”    Ezen szerető magatartással 
felemelkedünk az üdvösség ingyenes-
ségének szintjére. Az más: ha valakitől 

vársz valamit és azért szereted: ez ér-
dekszeretet, s nem Isten szeretete. Ha 
csak azért szereted Istent és felebaráto-
dat, mert Van, ez igazi szeretet, s nem 
azért mert, vársz tőle valamit. Akkor 
bezárkózol önmagadba és soha nem 
érted meg a szeretet ingyenességét. 
Isten nem azért küldte el Fiát érted, 

értünk, mert megérdemeltük, egysze-
rűen szeretetből. „Úgy szerette Isten a 
világot, hogy Egyszülött Fiát adta érte, 
hogy aki benne hisz, el ne vesszen, ha-
nem örökké éljen”. 

Avilai Szent Teréz megértette a sze-
retet távlatait. Kora egyházdoktorai el-
ítélték. Az Úr kegyelméből megértette 
a szeretet távlatait. Hány ilyen szent 
van, gondoljunk csak Jeanne D’Arcra.  

Mindenszentek ünnepén tegyük fel 
a kérdést magunknak: hiszem, hogy 
Isten ingyenesen üdvőzit engem? Hi-
szem, hogy nem vagyok méltó az üd-
vösségre? Ha megérdemlek valamit, 
azt Jézus Krisztus által van, Aki felál-
dozta értem magát.

Isten olyan velünk, mint egy édes-
anya: szeret távlatok és korlátok nél-
kül. De hinned kell Benne. „Az üdvös-
ség az, hogy higgyetek az Istenben és 
abban, akit küldött.” De ezt a szerete-
tet el kell fogadni. „A zsidók csodákat 
várnak, a pogányok bölcsességet, mi 
pedig a megfeszített Krisztust hirdet-
jük”. (Szt. Pál)

Barotai Endre plébános 

Az emlékezés hónapja
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eldugott 

A Varázs Lovardába látogattak az 1. számú Óvoda 
kicsinyei. A sok élmény közül a lovaglás volt a legma-

radandóbb mindannyiuk számára. 

Az Ecseri Laky Ilonka Általános Iskola idén októberben 
is megtartotta hagyományos szüreti bálját. A gyerekek 
szemlátomást ezúttal is nagyon jól érzeték magukat.

Az idei tanévben első alkalommal rendezték meg az In-
tézményi Bozsik tornát. Sok család érkezett a Gyömrői 
Sportcsarnokba. Mindenki éremmel és néhány apróbb 

ajándékkal térhetett haza.

November elsején, Mindenszentek napján a szentmi-
se után vonultak az ecseriek körmenettel a temetőbe, 
hogy emlékezzenek halottaikra. Az áhítaton többen 
népviseletben jelentek meg. A központi keresztnél Ba-
rotai Endre plébános tartotta meg a szertartást, majd 
megáldotta a sírokat.  Az áhítaton közreműködött az 
Újhartyányi Fúvószenekar. Az esemény szervezői a 
Katolikus Egyház, az Ecseri Szlovák Önkormányzat, 
a Zöld Koszorú Hagyományőrző Kör voltak. A lebo-
nyolításban az Ecseri Polgárőr Egyesület segített.
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