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Képviselő-testületi ülés – február 27.
Ecser Nagyközség képviselő-testülete feb-
ruár 27-én tartotta aktuális rendes testületi 
ülését. Az ülésen részt vett dr. Fehér Edina, 
a Vecsési Járási Hivatal vezetője.

A grémium elfogadta a Száz Kéz Egye-
sület és a Varázs Lovas Sport Egyesület 
tájékoztatóját, jóváhagyta a Vecsés és Kör-
nyéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 
és Központ beszámolóját.

A képviselő-testület pályázatot írt ki 
civil szervezetek támogatására. A pályá-
zatokat március 7-ig lehetett beadni, ame-
lyet a képviselő-testület lapzártánk utáni, 
március 9-én megtartott ülésén bírált el. 
Az eredményekről következő számunkban 
tájékoztatjuk olvasóinkat. 

A testület egyhangúlag elfogadta a 2015. 
évi költségvetési rendelet módosítását, il-
letve megalkotta a 2016. évi költségvetési 
rendeletet

A grémium 2016. március 1-től határo-
zatlan időre meghosszabbította a házior-
vosok részére a helyben történő vérvétel 
költségeire nyújtott támogatási megállapo-
dást. A képviselők nem támogatták a há-
ziorvosok helyi iparűzési adó mentességre 
irányuló kérelmét.

A testület úgy határozott, hogy a Bu-
dapest XVII. kerületi Gyökér utcai, a Fe-
rihegyi úti, a Cinkotai úti és az Orgovány 
utcai Kerületi Építési Szabályzat ügyében 
az eljárás további menetében is részt kíván 
venni és kéri, hogy az eljárás során vegyék 

fi gyelembe az ecseri településrendezési ter-
veket.

A képviselők 
döntöttek arról, 
hogy Gyöm-
rő 0148/8. és 
0148/16. hely-
rajzi számú 
területére vo-
natkozó TSZT 
és Szabályozási 
Terv, HÉSZ 
m ó d o s í t á s a 
ügyében az 
eljárás továb-

bi menetében is részt kíván venni és kéri, 
hogy az eljárás során vegyék fi gyelembe az 
ecseri településrendezési terveket.

A grémium úgy határozott, hogy a Hor-
gásztó halgazdálkodási jogának haszonbér-
letére pályázatot ír ki. A pályázat lezártáig 
felkéri a Rákosmezeje Horgászegyesületet 
a tó üzemeltetésére. 

A képviselő-testület elutasította, hogy az 
Angyalkő Kft . sírkő bemutatóhelyet bérel-
hessen a temetőben.

A grémium elvi hozzájárulását adta az 
Ecseri Polgárőr Egyesület által kötendő 
„Ecser-Üllő-Vecsés” együttműködési meg-
állapodáshoz.

A személyi jövedelemadó bevallásához 
kapcsolódóan lehetőségük van adójuk 
egy százalékát civil szervezetnek, má-
sik egy százalékát egyháznak felajánlani. 
Arra szeretnénk biztatni Önöket, hogy 
helyi szervezetet támogassanak. Sajnos 
civil szervezeteink ebből a lehetőségből 
származó bevétele folyamatosan csök-
ken, aminek csak egyik oka az SZJA kulcs 
csökkenése.

A civil szervezetekkel egyeztetve tesz-
szük közzé adószámaikat.

Várjuk szíves támogatásukat.
Ecser Sport Egyesület
Adószám: 19831552-1-13
----------------------------------------------
Ecseri Községfejlesztő és Szépítő Egye-
sület
Adószám: 18685303-1-13

---------------------------------------------
Ecseri Kulturális és Sport Egyesület
Adószám: 18724381-1-13
----------------------------------------------
Ecseri Nebulók Szervezete
Adószám: 18675050-1-13
----------------------------------------------
Ecseri Polgárőr Egyesület
Adószám: 18670330-1-13
----------------------------------------------
Rákosmezeje Horgász Egyesület
Adószám: 19169280-1-13
----------------------------------------------
Varázs Lovas Sport Egyesület
Adószám: 18727274-1-13
----------------------------------------------
Zöld Koszorú Hagyományőrző kör
Adószám: 18689974-1-13

Maradjon Ecseren az 1%!

Munkában a képviselő-testület februári ülése

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 
a Vecsési Járási Hivatal ügyfélfogadá-
sa a 2016. március 15-ei ünnepnap mi-
att változik. A Hatósági és Gyámügyi, a 
Kormányablak, illetve az Okmányiroda 
Osztály március 14-15-én zárva tart. Az 
ünnepet követő, továbbá ügysegédi ügy-
félfogadási napokon (hétfő) a már meg-
szokott rend szerint (8-18) fogadjuk ügy-
feleinket.

Ünnepi ügyfélfogadás 

Dr. Fehér Edina
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Logisztikai központ épül Ecseren
Az iskolabővítés folyamatban van, már 
állnak az új épületrész falai, és a födém 
is rajta van. A héten a tető is rákerül-
het. Időközben a belső munkálatokat is 
elkezdték, igyekeznek tartani a határ-
időket. Mint ismeretes, 3 db tanterem, 
egy csoportszoba, illetve mosdók ke-
rülnek kialakításra. Az iskolában tor-
naterem építését is szeretnénk, ebben a 
projektben ez sajnos nem oldódik meg, 
de bízom benne, hogy erre is sikerül 
támogatást szereznünk. Az építkezés 
befejezéséig további türelmét kérem 
minden érintett lakosunknak.

Nem csak iskola épül Ecseren. A Ve-
csés felé vezető úton közlekedők már 
láthatták, hogy építkezés kezdődött a 
hosszú évek óta parlagon hagyott terü-
leten. Már áll a toronydaru és az útról is 
nyomon követhető, hogy folyik az épít-
kezés. Az ecseri kötődésű Karzol-Trans 

Nemzetközi Fuvarozási Kft. építi új 
logisztikai központját. A napokban tör-
tént meg a hivatalos alapkőletétel, ame-
lyen elhangzott: a beruházás keretében 
raktárak, irodák, benzinkút épül. A lát-
ványtervek impozáns épületeket mutat-
nak. A munka befejezését szeptemberre 
tervezik. Ismét bebizonyosodott, hogy 
Ecser nagyközség településszerkezeti 
terve jól szolgálja a befektetők érdeke-
it is. Elfogadása óta már számos üzem 
épült településünkön az Ipartelep kör-
nyezetében csakúgy, mint a Budapest 
felé eső részen. Az ecseri fejlesztési te-
rületek – ezt mutatja a mostani építke-
zés példája is – értékesek, fejleszthetők 
és eladhatók. Reméljük, más vállalko-
zások is követik a Karzol-Trans Kft. 
példáját, és újabb munkahelyek létesül-
nek lakóhelyünkön.

Elkészült a települést védő kamera-

rendszer. 2015-
ben beszámol-
tunk arról, hogy 
sikerült pályázati 
forráshoz jut-
nunk a Belügy-
m i n i s z t é r i u m 
által kiírt pályá-
zaton. Az elő-
készítő munka 
után januárban 
a kiépítés végére értünk. A közintéz-
ményeink környezete és a település-
központ került a megfi gyelt területek 
közé. Jelenleg a rendszer kibővítésén 
dolgozunk, ahol a bejövő utak és más 
területek is bekapcsolódnának a rend-
szerbe. Tavasszal szeretnénk a bővítést 
is elkészíteni, növelve a lakosaink köz-
biztonságérzetét.

                                               Gál Zsolt

Elkészült az új térfi gyelő kamerarend-
szer Ecseren, felváltva az időközben el-
avult, négy kamerával működő közbiz-
tonsági szolgáltatást. A régi berendezés 
kitett magáért, hiszen a rendszer – köz-
pontjában egy számítógéppen – több, 
mint tíz éven keresztül folyamatosan, 
éjjel-nappal működött, rögzítette az ál-
tala látott falubeli történéseket. 

A Belügyminisztérium pályázatán 
Ecser sikeresen pályázott. A 4.462.127 
forint birtokában a fejlesztést az önkor-
mányzat előkészítette. Kiválasztotta a 
kivitelezőt, a Patrol 24 Kft-t. A kivite-
lezés során azonban nehéz helyzetbe 
került az önkormányzat, mert a rend-
őrséggel közösen kialakított, a villany-
oszlopokra elképzelt kameraelhelyezési 
koncepció érvényesítése akadályokba 
ütközött. A Patrol 24 Kft. jelezte ugyan-
is, az elektromos művek feltételeket 
támasztott a rendszer üzemeltetésével 
kapcsolatban. A villanyoszlopok hasz-
nálatáért bérleti díjat szabott meg, il-
letve az áramfelhasználás tarifáját is az 
önkormányzat számára kedvezőtlenül, 
drágán állapította meg. Évente több 
millió forintos terhet jelentett volna az 
önkormányzatnak az ELMÜ-vel való 
együttműködés költsége. 

Az új helyzetben takarékosabb meg-
oldást keresett az önkormányzat. A tér-

fi gyelő kamerarendszert 
áttervezve, egyeztetve 
a rendőrkapitányság-
gal, olyan pontokra ke-
rülhettek a kamerák, 
ahonnan hasonlóan jó 
térfi gyelő berendezések 
a áttekintő képessége, 
mintha a villanyoszlo-
pokra kerültek volna és 
a normális áramellátás 
is biztosítható. Az új 
rendszerben két oszlo-
pot kellett elhelyezni, 
továbbá az intézménye-
ken is sikerült olyan 
pontokat találni, ami 
rendészeti szempontból 
is megfelelően szolgál-
ja a közbiztonságot. A 
kiépítésnek is volt költ-
sége természetesen, de 
lényegesen kevesebb, 
mint az ELMÜ-vel való 
együttműködésnek.

Mostanra elkészült az 
új központi egység is, 
helyükre kerültek a kamerák s a moni-
tor. Az új rendszer biztonsággal fi gyeli 
a településközpont területeit, illetve az 
önkormányzati intézményeket: az isko-
lát és az óvodákat, továbbá ezek kör-

nyezetét.
A fejlesztés ebben az évben folyta-

tódik. Az új rendszerhez további hat 
kamerát kapcsol az önkormányzat, 
ezekkel is növelve a falu lakóinak köz-
biztonságát. 

Megújult a térfi gyelő kamerarendszer 

Új kamerák a faluközpontban
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Az eseménydús januári hónap után a feb-
ruár csendesebben, de nem eseményte-
lenül telt a Laky Ilonka Általános Iskola 
életében. 

Ezek a hetek a különböző vizsgák és 
minősítések jegyében zajlottak. Izga-
lomra a nyolcadik osztályosoknak volt 
okuk, ugyanis nekik elkezdődtek a szó-
beli felvételi vizsgák a középiskolákban. 
Volt olyan tanulónk, akinek négy-öt ilyen 
megmérettetésen is részt kellett vennie. A 
Harmónia Zeneiskola négy nálunk oktató 
tanárának diákjai is vizsgáztak, számot 
adtak a félévi tudásukról a szüleik előtt.

A pedagógusok minősítése sem szüne-
telt februárban. Szabó Antalné kolléga-
nőm is megkapta a januári minősítés ered-
ményét, az övé is 100 %-os lett, neki is 
szívből gratulálunk. Február 18-án Kunné 
Kántor Katalin, 26-án pedig Szeverné 
Csekei Csilla két óráját látogatta meg a 
bizottság, amit a portfólióvédés követett. 
Ezeknek az eljárásoknak az eredményéről 
majd a határozat kiküldése után tudok be-
számolni.

Egy TÁMOP-os pályázat jóvoltából 
minden Pest megyei iskola egy laptoppal 
gyarapodott. A gépet február 22-én sze-
mélyesen vettem át a KLIK Ceglédi Tan-
kerületében. 

A hónap kiemelt eseménye a feb-
ruár 27-én, szombaton megtartott 
„Iskolakóstoló”volt. Ezen a napon a leen-

dő elsősöket és szüleiket láttuk vendégül. 
A gyerekek három játékos foglalkozáson 
vesznek részt ilyenkor, a szülőket ezalatt 
a „szülőmegőrzőben” látjuk el sok-sok 
hasznos információval. Az idén a kicsik 
Mártonné Gulyás Ágnes tanítónőnél kezd-
tek a tornateremben, majd két csoportban 
mentek Kunné Kántor Katalin és Csizma-
diáné Csongrádi Györgyi kolléganőmhöz, 
hogy „zengessék az ábécét”, kézműves-
kedjenek, zenéljenek és megtornáztassák 
egy kicsit logikai feladatokon keresztül az 
agysejtjeiket. Az iskola ebédlőjét teljesen 
megtöltötték az érdeklődő szülők, akik-

nek bemutatkoztak a tanítónők, illetve az 
intézményünkben hit- és erkölcstant okta-
tó egyházak képviselői és hitoktatói. Ezek 
után hallhatták az iskola Pedagógiai Prog-
ramjából az oktatás-nevelés legfontosabb 
alapelveit és ezek gyakorlati megvalósu-
lását, a beiskolázás szabályait, kiosztottuk 
a taneszközök listáját, illetve bemutattuk 
a tankönyveket. Azokat a szülőket, akik 
kíváncsiak voltak az iskola tantermeire, 
végigvezettem az intézményen. Azt hi-
szem, hogy egy jó hangulatú, eredményes 
napot zártunk.

Kiss Katalin igh.

Leendő elsősök és szüleik „iskolakóstolója”
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Kitakarították a vasútállomás környékét

Lakossági kezdeményezésre ismét sze-
métszedési akciót szerveztünk. Mint 
mindenki számára ismeretes, a MÁV no-
vemberben visszavette az önkormányzat-
tól az állomás és környékének kezelését, 
a peron és környékének tisztán tartását. 
Folyamatos egyeztetések zajlanak az üze-
meltetés visszaadásának érdekében, eddig 
eredménytelenül. 

A napokban Ifj. Méhész Pál megkere-
sett, hogy a MÁV levágta a peron melletti 
bokrokat, ezáltal az alatta megbújó eldo-
bált szemét jól láthatóvá vált. Kérte, hogy 
ne várjuk meg az áprilisban szervezett 
lakossági takarítást, ha lehet, csináljuk 
meg előbb, szörnyű állapotok uralkodtak 
az állomás környékén. A kezdeménye-
zéshez többen is csatlakoztak, és az EKO 
Kft. dolgozóival együtt kb. 30-an 2016. 
02. 27-én reggel 9 órakor nekiálltunk a 
terület kitakarításának. A képeken látható, 
mennyi szemetet sikerült összeszednünk. 
Köszönöm minden jelenlévőnek az ön-
zetlen segítséget. A munka végeztével, 
szörnyülködve az összeszedett szemét 
mennyiségén arról beszélgettünk, hogy a 
Vecsés felé vezető út mellett évente tartott 
szemétszedésnél mindig más települések 
lakosait szidjuk azért, mert azt gondoljuk, 

hogy ide hordanak és eldobálnak min-
denféle hulladékot. Vajon ez a helyzet a 
vasútállomás környezetében is? Bízom 
benne, hogy mindenki megtesz mindent 
környezete tisztán tartásáért, és nem szór-
ja szét a szemetet. 

Az is látszik, hogy az EKO Kft. négy 
kukát helyezett el, amikor ők üzemeltet-
ték az állomást, de további szemetesek 
kihelyezésére van szükség. Ezt is jelezni 
fogom a MÁV-nak. Mindenkit szeretettel 
várunk az áprilisi 23-án szervezett sze-
métszedésre. A részletekről a következő 
Cserfából tájékozódhatnak az érdeklő-
dők, segíteni akarók. 

Gál Zsolt
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Közép- és Kelet-Európában elsőként 
Magyarország döntött úgy, hogy legyen 
emléknapja a kommunizmus áldozatai-
nak, akikről először 2001. február 25-én 
emlékeztek meg az Országgyűlésben és 
az ország középiskoláiban, s azóta min-
den évben tartanak emlékünnepségeket. 
Az Országgyűlés 2000. június 13-án 
elfogadott határozata minden év febru-
ár 25-ét a kommunizmus áldozatainak 
emléknapjává nyilvánította. Az emlék-
nap időpontja arra utal, hogy 1947-ben a 
szovjet megszálló hatóságok ezen a na-
pon tartóztatták le Kovács Bélát, a Füg-
getlen Kisgazdapárt (FKGP) főtitkárát, 
akit országgyűlési képviselőként mentel-
mi jog védett. Ez volt az első lépés Ma-
gyarországon a totális egypárti diktatúra 
kiépítése felé, amely a kommunistáktól 
még távolságot tartó erők megfélemlíté-
sével, az FKGP feldarabolásával járt, s 
egyben megnyitotta az utat Nagy Ferenc 
miniszterelnök májusi eltávolítása előtt.

Emlékezzünk a kommunizmus ecseri 
áldozataira is. Tavaly írtunk Mikla Pál 
plébános és Nádas Béla jegyző tragédiá-
járól. Mikla Pál emlékét a tavaly ünnepi 
külsőségek között felavatott emléktábla 
őrzi a templomkert keresztjén. Mikla Pál 
és Nádas Béla nevét a második világhá-
borús emlékmű polgári áldozatai között 
találjuk a templom melletti parkban. 
Mindkettőjük nevét utca viseli Ecseren. 
Egy rövid idézet a tavalyi írásunkból.

„Nádas Béla 41 éves ecseri főjegyzőt 
is elvitték 1945 áprilisában a faluból 
a  felszabadítás után hatalmat átvevő 
kommunisták – akik közül sokan nyila-
sokból váltak hirtelen kommunistává – s 
ugyanúgy kivégezték, ahogy  a  telepü-
lés  plébánosát,  Mikla  Pált. Halálának 
évfordulójára idén áprilisban az ecseri 
templomkertben lévő keresztre em-
léktáblát helyezett el a falu. Mikla Pált 
1945. március 22-én hurcolták el, Nádas 
Béla számára két héttel később érkezett 
el a végzetes pillanat. Nádas Béla 1944 
végén személyesen akadályozta meg a 
falu németek általi kiürítését, valamint a 
vármegyei alispán megkeresésére írásba 
adta, hogy a községben nincs kommu-
nista lakos. Ennek ellenére Mikla Pál 
elhurcolása után nem sokkal őt is letar-
tóztatták és Gyömrőre vitték. Halálának 
sem az időpontjáról, sem a helyéről nincs  
információ.  Az ecseriek elmondása sze-
rint megcsonkították. A kor félelemtől 

és megfélemlí-
tettségtől átitatott 
világát példázza 
a következő idé-
zet: „Cser József  
ideiglenesen  ki-
nevezett  ecseri  
plébános  1945.  
március  30-án,  
n a g y p é n t e k e n 
felkereste a Ma-
gyar Kommunista 
Párt helyi titkárát 
és kérte, tegyen 
lépéseket a plé-
bános szabadon 
bocsátása érdeké-
ben. Erre az volt 
a válasz, hogy ő 
gyűlöli az egy-
házat egy pofon 
miatt, amit egy 
paptól gyerek-
korában kapott. 
Cser plébánost 
f igyelmeztette, 
hogy minden lé-
pését fi gyelik és 
mindazokat ki-
hallgatják, akik-
kel találkozik.” Megfenyegette: ha Mik-
la érdekében akár az oroszoknál, akár 
az angoloknál megpróbálna eljárni, ő is 
Gyömrőre fog kerülni. A gyilkosságokat 
évtizedekig hallgatás övezte. Valójában 
a cselekmények elkövetése után volt 

ugyan vizsgálat, de a kommunisták az 
ügyet eltussolták. A rendszerváltás után 
a Legfőbb Ügyészség vizsgálódott az 
akkori MDF-es országgyűlési képvise-
lő, dr. Török Gábor interpellációja nyo-
mán.”

A kommunizmus áldozatainak emléknapja

Ecser kommunisták által elhurcolt és kivégzett jegyzője, Nádas Béla feleségével

Emléktábla a kereszten Mikla Pál 
plébános tiszteletére
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Szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik elkí-
sérték utolsó útjára és jelenlétükkel, virágaikkal együttér-
zésüket, a szertartást követő megemlékezésen segítségük-

kel részvétüket fejezték ki 2016. február 24-én 
FARKAS BÉLA  temetésén. A gyászoló család

Megkezdte a tavaszi szezont labdarúgó csapatunk. Felvételünk 
az első hazai, Budakalász elleni – sajnos vesztes (1-2) – meccs 

előtt készült. Később: Pomáz-Ecser: 4-3.

Elindult a futball szezon

Tavaszi menetrend

Az elmúlt napok csapadékos 
időjárását követően több te-
lepülésen gondot okoz, vagy 
gondot okozhat a megnöve-
kedett belvíz, összegyülemlett 
esővíz. A nagyobb vízkárok 
megelőzése érdekében kü-
lönös gondot kell fordítani 
vízelvezető árkok, átereszek 
meglétére, tisztítására, kar-
bantartására.

A meteorológiai előrejelzé-
sek szerint az elkövetkezendő 
napokra az ország területén 
mindenütt 20 mm-t meghala-
dó területi csapadékátlagokra 
lehet számítani. A talaj víz-
befogadóképessége egyre in-
kább csökken, a belvízgondok 
elkerülése érdekében nagyon 
fontos a vízelvezetők kar-
bantartása, tisztítása. A Pest 
Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság felhívja a lakosok 
fi gyelmét a belterületi árkok 
kitisztításának fontosságára. 
A belterületi vízelvezető árok-

rendszerek karbantartása az év 
minden időszakában kiemelt 
fontosságú - az állampolgárok 
feladata is. Megyénk telepü-
lésein a jelentős mennyiségű 
csapadék miatt kialakulhat-
nak belvizes elöntések, ezért 
kérjük, hogy: a lakosok biz-
tosítsák az ingatlanjaik előtti 
közterületi csapadékelvezető 
árkokban a szabad vízlefolyást, 
a tulajdonosok gondoskod-
janak az ingatlanuk területén 
felgyülemlett csapadék belvíz-
elvezető rendszerbe történő 
kivezetéséről. A települések 
árokrendszerei csak akkor 
tudják hatékonyan elvezetni 
a felgyülemlő és lefolyó vizet, 
ha karbantartásuk folyamatos. 
A tisztítással elérhető, hogy a 
kialakított rendszerek a lehető 
legtöbb vizet elvezessék.     

Pest megyei 
Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság

Tartsuk tisztán a 
vízelvezető árkokat!

A Pest Megyei Kormányhi-
vatal köznevelési ágazati irá-
nyítási jogkörében eljárva a 
nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 50. § 
(8) bekezdésében, valamint a 
nevelési-oktatási intézmények 
működéséről és a közneve-
lési intézmények névhaszná-
latáról szóló 20/2012. (VIII. 
31.) EMMI rendelet 24. § (1) 
bekezdésében foglalt felhatal-

mazás alapján kijelöli a Pest 
megye közigazgatási területén 
működő állami feladatot ellátó 
kötelező felvételt biztosító ál-
talános iskolák körzethatárait.
Az általános iskola felvételi 
körzete a 2016/2017-es tanév-
ben. Köznevelési intézmény: 
Laky Ilonka Általános Iskola

2233 Ecser, Rákóczi u. 1-3. 
Felvételi körzete: Ecser nagy-
község közigazgatási területe.

dr. Tarnai Richárd
kormánymegbízott

Felvételi körzethatár
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Továbbképzés polgárőröknek

Intézkedéstaktikai képzést tartot-
tak az ecseri polgárőröknek febru-
ár 27-én a Laky Ilonka Általános 
Iskolában. A továbbképzésen részt 
vettek a vecsési és az üllői polgár-
őrök is.

Sok látogatót vonzott a Papagájkiállítás a 
Rábai Miklós Művelődési Házban február 
28-án. A szervezők elmondták, összesen 
hatvan papagáj mutatkozott be. A papagáj 
elnevezés az arab babbagá szóból szárma-
zik, ami „fecsegőt” jelent. Az arab keres-
kedők közvetítésével került az elnevezés 
is Európa számos nyelvébe. Így az olaszba 
(papagallo), görögbe (papagasz), németbe 
(Papagei), oroszba (попугай) és a ma-
gyarba is. Franciául a papagáj neve per-
roquet (a Pierre személynév becézett for-
mája, tehát „Peti”), ami talán egy hajdani 
híres példány neve után terjedt el. Innen 
származik a madár angol parrot neve is.
Megtudtuk, hogy 
a papagáj nemcsak 

hangoskodásáról, beszédutánzásáról is-
mert, hanem egyes nagyobb példányai, 
mint a kiállításon is látható színes fajta, 
Denisz, nagyon ragaszkodó. Az emberhez 
hasonlóan kötődik, számára legalább any-
nyi szeretetet ad, mint a kutyusok. Denisz 
egyébként két éves, gazdái négy hónapos 
koruk óta gondoskodnak róla. A kiállított 
madarak Monor mellett élnek, nem mesz-
sze attól a már-már nemzetközi hírnév-
nek örvendő madárbörzétől, ahol a színes 
papagájok iránt rajongók vásárolhatnak 
kedvükre, a papagájokkal foglalkozó csa-
ládok, tenyésztők itt frissíthetik állomá-
nyukat.

„Fecsegő”, ragaszkodó papagájok
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Véradás volt február 19-én Ecseren a 
Rábai Miklós Művelődési Házban. A 
lehetőséggel ezúttal is szép számmal 
éltek a 18 és 65 év közötti Ecseriek. 
Eljött a véradásra Dobronyi Csaba 
Barnáné is, aki – ha csak ideje enge-
di – segíti a vérellátási munkát.

Ennek családi motivációi is van-
nak. Eredetileg szabolcsi a család, 
Dobronyiné Petneházáról való. 
Ecseren lakik, Gyömrőn dolgozik 
meósként. Édesanyja 84 éves, a nyír-
egyházi kórházban rendszeres orvo-
si kezelésben részesül. Betegségére 
tekintettel háromhavonta vért kell 
kapnia, mert a szervezete elhasznál-
ja a vérében lévő vasat, amit csak 
mesterségesen lehet már pótolni. 
Így a család úgy döntött, hogy aki 
csak teheti, eljár vért adni. Testvé-
re Nyíregyházán szokott vért adni, 
a Budapesten élő két unoka pedig 
a fővárosban. Így jelképesen ők is 
hozzájárulnak a nagymama gyógyí-
tásához. Természetesen a szabolcsi 
kórház az ő véradásuk nélkül is ke-
zelné a nagyszülőt, de Dobronyiné és 
családja úgy tartja tisztességesnek, 
ha ők is hozzájárulnak véradásukkal 
a hazai vérkészlet gyarapításához. – 
Ez számunkra becsületbeli ügy, ezért 

jövünk, ezért adjuk! – mondta az asz-
szony, aki nem félt a tűszúrástól, a 
kényelmes nyugágyon fekve bátran 
nézett a történések elébe. Héjja Ká-
roly most ad harmadszorra vért. Az 
ecseri férfi  családjában is van valaki, 
aki rászorul arra, hogy vért kapjon. 
– Ettől függetlenül is adok vért a jö-
vőben is, három-négy hónaponként 
van rá mód.

A nők évente háromszor, a férfi -
ak évente négyszer adhatnak vért. A 
legközelebbi véradás Ecseren május 
23-án lesz.

Dobronyinénak becsületbeli ügy a véradás

Dobronyi Csaba Barnáné 

Héjja Károly
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Csongrádi Kata férjéről, az egy esztende-
je elhunyt S. Nagy Istvánról írt könyvét 
mutatta be Ecseren a Rábai Miklós Mű-
velődési Házban február 26-án. A zenés 
könyvbemutatón közreműködött Komá-
romi István. A Férjem, S. Nagy István 
a slágergyáros című könyvet már több 
résztvevő forgatta, mások a bemutató 
részeseként kaptak kedvet hozzá. A ro-
mantikus életrajzi regény S. Nagy István 
életútját mutatja be, akinek olyan nagy 
slágereket köszönhetünk, mint például a 
„Most élsz.” című dal. Szerzeményeivel 
a mai napig üzennek egymásnak az em-
berek, dúdolják az utcán, baráti összejö-
veteleken.

Csongrádi Kata nagy őszinteséggel be-
szélt férjéről, a dalok születésétől. A kö-
tetben családtagok, barátok és pályatársak 
segítségével idézték föl az elmúlt évti-
zedek emlékeit, történéseit. A könyvről 
Müller Péter író, dramaturg is elmondta 
gondolatait.

– Hiszek a jelekben. Ezek üzenetek. 
A férjemmel folyamatosan – ahogyan a 
könyvben is olvasható – lélekhíd kapcso-
latban vagyunk – mondta Csongrádi Kata. 
– Ez nagyban segít nekem túlélni a fi zi-
kai hiányát. Lélekben mindig velem van. 
Most is érzeni, ahogy átölel, ahogy segít, 
ahogy reagál. Azt hiszem, mindenki meg-
találhatja a szeretteihez vezető utat, tehát 
én nem vagyok egy kivételezett ember, 
legfeljebb annyiból, hogy elmondhatom, 
hogy ez a világ számomra valóban műkö-
dik. Beszélni kell az elmúlásról is a „Hull 
az elsárgult levél” című dal kapcsán. A 
szeretetével, a dalaival olyan jelenléttel él 
és segít, mint ahogy nagyon sokan meg-
tapasztalják, hogy igen, akit szeretünk, 
az örökké velünk marad. Ha szabad így 

fogalmazni, angyalként.
– A mi világunk egy őrült nyüzsgő 

világ, és nagy szükség van arra, hogy 
csöndet teremtsünk. Önmagunkkal talál-
kozzunk és a saját lelki békénket megte-
remtsük. Ő ezt a horgászatban lelte meg. 
Vallom, a jóság körbejár. Hiszek abban, 
hogy mindenki mindent visszakap. Ezért 
fölöslegesnek tartom, hogy bántsuk a má-
sikat, mert az úgyis visszacsap. Abban 
hiszek, hogy csak adni érdemes, csak se-
gíteni érdemes a másiknak önző módon, 
mert akkor én azt visszakapom. 

Kimegyek a színpadra és megölelem 
az embereket, átölelem a lelküket. De jó 
azért az is, hogy előadás végén mindezt 
visszakapom én is. Ezért jó élni, semmi 
másért – mondta Csongrádi Kata.

A most 63 éves színésznő – akinek első 
férje Latinovits Zoltán volt – a mai napig 
álmodik azzal, hogy születik egy fürtös 
hajú kislánya. Pedig a 40. születésnapja 
idején mondott le végleg a babavállalás-
ról.

– Az első pillanattól szerettünk volna 
gyereket, de anyagi gondjaink voltak – 
mesélte. – Házasságunk első évében kide-
rült, hogy Szécsi Pál halála után nekünk 
kell visszafi zetni Szécsi Pál tartozását, 
mert S. Nagy István volt a kezese. Tíz 
évig fi zettük a részleteket. Addig esélyünk 
sem volt a kisbabára. Amikor végre min-
dent lerendeztünk, jött az első szívroham. 
Ma már tudom, hogy valamiért ennek így 
kellett lennie! – zárta visszaemlékezését 
Csongrádi Kata.

Csongrádi Kata zenés könyvbemutatója

2016. március 15. 
17 óra Községi ünnepség a nemzeti ünnep alkalmából 
2016. március 19. szombat 
16  óra Húsvéti készülődés - kézműves foglalkozás 
gyerekeknek és felnőtteknek
- mókás tojásbábok készítése (méhecske és katica)
- húsvéti üdvözlőkártya készítése “varázspapírra”
- hímestojások díszítése libatojás méretben.
A 2016. március 16-i Mesesarok előadása áramszünet 
miatt elmarad és más időpontban kerül megrendezés-
re.

A művház aktuális programjai

Csongrádi Kata férje fényképével a színpadon

Fo
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A Cserfa következő, 2016. 04. 
száma április 08-án jelenik meg. 
Nyomdába adás: április 4., 16 óra.  
Lapzárta: március 28.

Lélekgondozó

Mosó- és 
mosogató-
gép, hűtő-
gép, boyler, 
mikro, por-
szívó javí-
tását válla-
lom. Klíma 
t e l e p í t é s e 
és karban-
t a r t á s a . ) 
06-20-935-
1207.

Feltámadás nélkül értelmetlen az élet
A FELTÁMADT JÉZUS ADJA MEG 
AZ ÖRÖMET ÉS REMÉNYT, AMIT 
NEKÜNK KÉSZÍTETT A MINKET 

SZERETŐ ATYA. 
Mindnyájunkban megjelenik Isten titok-
zatos álma, amiért az embert teremtette, 
hogy örökre Vele legyünk. Minden hús-
vétkor és minden szentmisében 
ez jelenik meg. Az Ő gyermekei 
vagyunk. Erről tettek tanúságot 
a múlt és a mai világ mártírjai 
vérük hullatásával.  

Az örökéletbe vetett hitet 
akarja tönkre tenni bennünk 
a sátán, a hazugság atyja. Mit 
akar? Meg akar osztani minket 
családjaink megosztottságával 
és konfl iktusaival és hasonló-
képpen a társadalom megosz-
tásával is. Olyan társadalmat 
akar, amely a kevesekért van. 
Hányszor tapasztaljuk meg ezt 
saját családjainkban és környe-
zetünkben. Ez mind a hazugság 
atyjától származik. 

Az ügyeskedés: mások verítékével, sőt 
egészen a mások életével megszerzett ke-
nyeret kisajátítja, elveszi. 

A büszkeség és gőg: „Köszönöm Uram, 
hogy nem vagyok olyan, mint a többi em-
ber”.

El akarja pusztítani bennünk a krisztusi 
életet. El akarja venni az evangélium örö-
mét. Kérdezzük csak meg magunktól: mi-
lyen mértékben szoktunk hozzá az olyan 
életstílushoz, amely gazdagságra, hiúság-
ra, gőgre épül? 

Éppen ezért akarunk a feltámadt Jézus 
nyomában járni. Nem könnyű. Tudjuk mit 
jelent a pénz, a hírnév, a hatalom. Ezért 
készülünk a böjttel, hogy Krisztussal 
együttműködve kialakítsuk magunkban 

az új embert. Ő vár ránk és meg akarja 
gyógyítani szívünket. Ő az az Isten, aki-
nek a neve Irgalmasság.

A hazugság atyjának másik kísértése 
korunkban a családok szétrombolása. Az 
Atyaisten elképzelése az emberi életről a 
család. Hiszen mikor minden elveszettnek 

tűnt az Édenkertben, akkor megmutatta 
annak a fi atal párnak, hogy nem veszett 
el minden. Az Atyaisten mindig szereti és 
bátorítja az embert. 

Teremthetett volna a Fia számára külön 
emberi testet, de anyától akart születni és 
családba nevelkedni. A hazugság atyja 
megölette Krisztust, de legyőzni nem tud-
ta. Ugyanígy a család gondolatát és való-
ságát sem tudja megsemmisíteni. 

Az életünk egyetlen és igazi megoldá-
sa a feltámadt Jézus Krisztus. Az aposto-
lok számára is próbatétel volt. De ezért 
a Jézus Krisztusért életüket adták. S ma 
ugyanígy a vértanuk sokasága. S mind-
azok, akik Krisztusba vetett hittel élik le 
földi életüket.                    Barotai Endre 

plébános 
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eldugott 

A Kisze-napot egy micimackós mesével kezdték a 2. számú 
Óvodában. A gyerekek örömére az óvoda dolgozói adták elő. 
A nagy siker után az udvaron folytatták a napot a Kisze-báb 

elégetésével, ezzel űzve el a telet és mindenféle rosszat.

Kézbesítésre készen

Az Ecseri lakodalmas új fi lmverziója nemrég felkerült 
egy népszerű videomegosztó portálra. Megtekinthető 
a https://www.youtube.com/watch?v=XbaL_C_1RuU 

webcímen

Gőzerővel zajlik az iskolabővítés. Az intézmény 
új szárnyán – mint felvételünk mutatja – már a 
födém is elkészült. A munkálatok időarányosan, 
20 százalékos készültségnél tartanak. A tervek 

szerint májusban fejeződik be a munka.

Ecseren 50 gyermek jár a Harmónia Zeneiskolába, akik félévkor 
koncerten mutatták be tudásukat tanáraiknak és szüleiknek 
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