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Az ügyfelek véleményére támaszkodva akarja a kor-
mány egyszerűsíteni a közigazgatási eljárásokat és 
tovább enyhíteni a vállalkozásokat terhelő fi zetési kö-
telezettségeket. Ennek megvalósítására indult július 
11-től konzultáció.

Az idei konzultáció során az állampolgárok há-
rom kérdőíven nyilváníthatják ki véleményüket. A 
közigazgatási bürokráciacsökkentésről szóló kér-
dőíven az állampolgárokat érintő hatósági eljárások 
egyszerűsítésével összefüggésben lehet javaslatot 
tenni a bürokratikus terhek csökkentésére. Az ál-
lami rezsicsökkentéssel kapcsolatban két kérdőívet 
alakítottak ki a magánszemélyek, illetve a vállal-
kozások terheit érintően. A kérdőívek (mind ma-
gánszemélyeket, mind a vállalkozások terheit érin-
tően) 10-10 olyan hatósági eljárást tartalmaznak, 
amelyeknél javasolt az igazgatási szolgáltatási díj, 
illeték, illetve egyéb díj eltörlése vagy csökkentése. 
Mindhárom kérdőíven lehetőség van arra is, hogy 
az állampolgárok egy saját javaslatot is feltüntethes-
senek.

Tarnai Richárd Pest megyei kormánymegbízott a 
konzultáció indulásának kapcsán kiemelte: „az ál-
lampolgárok a kormányhivatalokban és a járási hiva-
talokban papír alapon is leadhatják javaslataikat, va-
lamint elektronikus kérdőíven is szavazhatnak arról, 
milyen eljárások egyszerűsítését, illetve mely eljárási 
díjak megszüntetését, illetve csökkentését javasolják”.

Az elektronikus kérdőívet a www.kormanyhivatal.
hu honlapon, az „Állami rezsicsökkentés” címszó 
alatt találják meg”. A konzultáció július 11-től au-
gusztus 19-ig tart.

Konzultáció 

Július 1-től ingyenes lesz a kötelező lakos-
sági kéményseprési szolgáltatás. 2016. jú-
liusától a jogszabályi változások és az ellá-
tásért eddig felelős Érd Megyei Jogú Város 
közgyűlésének döntése alapján Ecseren is 
a lakosság kéményseprője a katasztrófavé-
delem, a gazdálkodó szervezetek körében 
pedig az ellátási területre nyilvántartásba 
vett szolgáltató.

A szükséges tudnivalók elérhetőek a ke-
menysepres.katasztrofavedelem.hu

internetes oldalon.
A honlapon válassza ki az önnek leg-

megfelelőbb formát ügyeinek intézéséhez:

A honlapon az Ügyintézés pontból in-
dítva a nap 24 órájában, e-mailben a ke-
menysepro.ugyfelszolgalat@katved.gov.hu 
címre küldve, postai úton a 1903 Budapest, 
Pf.: 314. címre küldve (letölthető iratmin-
ták), telefonon a 1818-as ingyenesen hív-
ható központi telefonszámon jelentkező 
ügyintézőnél, személyesen – ügyfélfoga-
dási időben – a megyei ellátási csoportnál.

Pest Megyei Ellátási Csoport
Cím: Törökbálint Raktárvárosi út 1.
Ügyfélfogadási idő
Hétfő: 8.00 - 20.00
Kedd: 8.00 - 14.00

Szerda: 8.00 - 14.00
Csütörtök: 8.00 - 14.00
Péntek: 8.00 - 14.00
Telefonos ügyfélszolgálat elérhető a 
1818 telefonszámon.
Menüpontok:
9.1 Kéményseprőipari tevékenység
9.1.1 Időpontfoglalás
9.1.2 Megrendelés
9.1.3 Számlázás
9.1.4 Bejelentés/Panasz
9.1.5 Adatmódosítás
9.1.6 Általános információ
9.1.9 Adatkezelési tájékoztató

Ingyenes a kötelező lakossági kéményseprés

Cserfa_2016_augusztus_01.indd   2 2016.08.09.   12:12:44



3Cserfa      2016. augusztus 12. IFigyelő

Gőzerővel zajlanak a felújítások
Még nincs megegyezés a MÁV-val. Min-
denki által ismeretes, hogy 2015 novem-
berétől a vasútállomáson elvégzendő fel-
adatokat a MÁV egyoldalúan visszavette. 
Az ebből adódó problémákat rendszere-
sen jelzem az illetékes igazgatóságoknak. 
Sajnos egyelőre nem tudunk mit tenni a 
váróterem nyitása ügyében és az állomás 
és környezetének takarítása ügyében sem. 
Ahogy azt előzetesen írtam, megállapo-
dástervezet már készült. Többször átbe-
széltük a MÁV illetékeseivel, egyelőre 
olyan előnytelen az ajánlatuk a település 
számára, hogy nem került aláírásra.  Ala-
csony összeget szeretne fi zetni a MÁV, 
amit nem tudunk elfogadni (pl. a váróte-
rem nyitását-zárását, minden kertészeti 
munka elvégzését, beleértve a térburkolat 
között növő gyom kezelését is, 390 Ft/hó 
összegért kellene vállalnunk). Mégsem 
ezek a költségek riasztottak el a szerződés 
aláírásától, hanem az utasbiztosítás, amit 
szintén nekünk kellene megoldani. Ebből 
keletkezhet olyan magas fi zetési kötele-
zettségünk, amit nem vállalhat át a telepü-
lés a MÁV helyett. 

A hetekben egy újabb probléma je-
lentkezett. Elvitték az egyik jegykiadó 
automatát. Ezek eddig sem működtek 
hibamentesen, amit szintén rendszeresen 
jelzek a MÁV felé. Nappal alig vagy egyál-
talán nem lehet látni a kijelzőket. Sokszor 
hibás volt valamelyik vagy mindkettő. 
Most el is vitték az egyik eszközt. Kértem, 
hogy adjanak tájékoztatást arról, hogy mi-
kor kerül vissza, kértem továbbá, hogy in-
kább állítsák vissza a jegypénztáros-rend-
szert, ezzel biztosítva a váróterem nyitását 
és zárását is. A kéréseimre érkezett válasz-
levélből olvassák el az alábbi részletet:  

„A jegykiadó automaták telepítésével, 
fenntartásával, illetve a pénztárakkal kap-
csolatos döntéseket forgalmi adatok alap-
ján hozzuk meg, így a fentiekben részlete-
zett döntésünk meghozatalára az érintett 
jegykiadó automaták 2016. első féléve ki-
használtsági adatainak fi gyelembevételé-
vel került sor. A konkrét esetben, az érin-
tett mindkét ecseri jegykiadó automatából 
napi átlagban mindösszesen 77 darab jegy 
került kiadásra, ezen belül a legforgalma-
sabb órákat tekintve (reggel 6 és 7 között) 
pedig átlagosan is csak 10 darab vásárlás 
fordult elő.”

„A fenti adatok alapján megállapítható, 
hogy ezt a vásárlási számot egy automata 
is ki tudja szolgálni problémamentesen. A 

fenti adatok sajnálatosan a pénztár nyitá-
sát sem teszik gazdaságilag indokolttá.”

„Az automaták gyakori meghibásodása 
kapcsán jelezni szeretnénk, hogy a jegy-
kiadó automaták működését munkatár-
saink távfelügyeleti eszközök segítségével 
folyamatosan ellenőrzik, ezen túlmenően 
az automata meghibásodás esetén riasz-
tást küld a központba, ahol munkatársa-
ink gondoskodnak a szükséges intézkedé-
sek meghozásáról.” „

„Megvizsgáltuk a rendelkezésre állási 
statisztikákat a JKA-041-es számú (Ecser) 
jegykiadó automatának az elmúlt 10 nap-
ja (07.18 – 07.28) vonatkozásában. Egyes 
esetekben – jellemzően 1 órát meg nem 
haladó időtartamban – az automaták kap-
csolata megszakadt a szerverrel, és ilyen 
esetben piros képernyős hibaüzenet je-
lent meg az automatán. Az ilyen meghi-
básodásokról a jegyvizsgáló kollégák is 
értesítésre kerültek, így pótdíjmentesen 
adhattak ki menetjegyet a meghibásodás 
fennállásának időszakában. Utasainkat te-
hát kár nem érte az automaták eseti nem 
megfelelő működése miatt. „

„Megkeresését köszönve kérjük tájékoz-
tatásunk szíves elfogadását. „

Mindezeket olvasva, további türelmet 
kérek a MÁV dolgozói nevében, igyek-
szünk megállapodni és átvenni a feladato-
kat a MÁV utasai, az ecseri lakosok érde-
kében.

A csapadékvíz-elvezetéssel kapcsolato-
san szeretném kérni lakosaink közremű-
ködését. Az előző években felülvizsgáltuk 
árkainkat, ahol szükséges volt, szélesítet-
tük, mélyítettük, folyókákat és bevezető-
ket építettünk, a közeljövőben még ter-
vezünk további munkálatokat is. Mivel a 
település legnagyobb részében az árkok 
nem burkoltak, így a rendszeres kezelésük 

elengedhetetlen. 
Kérek minden-
kit, az ingatlanok 
előtti árkok kar-
bantartását vé-
gezzék el, hogy 
megakadályozzuk 
a problémákat. 
Az önkormányzat 
évente több alka-
lommal elvégzi az 
általa kezelendő árkok takarítását, rend-
betételét. Tavasszal felújítottuk a Rákóczi 
utcában lévő csapadékvíz átemelő szivaty-
tyúját. Elkészítettük a vízkárelhárítási ter-
vünk felülvizsgálatát is, amelyben vízügyi 
szakembereket bíztunk meg a csapadékvíz 
által okozott károk megelőzésének vizsgá-
latára. Ebben a szakemberek is a karban-
tartásra hívták fel a fi gyelmet. Szerencsére 
ebben az évben eddig Ecseren nem oko-
zott olyan problémákat a csapadék, mint 
a környező településeken. Előzzük meg a 
bajt együtt!

Gözerővel folynak a felújítási munká-
latok az önkormányzati intézmények-
ben, ezeket saját forrásból végezzük el. 
A nagyobb munkálatokra pályázatokat 
adtunk be, ahogy eddig ezekről már be-
számoltam, még mindig az eredményekre 
várunk. Bízom abban, hogy legalább egy 
része sikeres lesz, és a tervezett nagyobb 
munkák is hamarosan elindulhatnak.

Idén augusztus 20-án is átadásra kerül 
az „ECSERÉRT” kitüntetés, amit ebben 
az évben a képviselő-testület Papp And-
rásnénak (Pannika néni) ítélt oda. Ezen 
kívül Díszoklevélben részesül Sosovicza 
Jánosné (Mariska néni) is. Az ünnepélyes 
átadásra 2016. augusztus 20-án kerül sor 
a Művelődési Házban. Minden érdeklődőt 
szeretettel várunk. Gál Zsolt polgármester

Szabadtéri bográcsozó épült a művelődési ház udvarán
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Szent Kristóf napi autószentelést tartott 
az ecseri Római Katolikus Egyházközség 
a Magyar Autóklub közreműködésével 
2016. július 24-én. Pest megyében először 
volt ilyen rendezvény.

Az ötlet Zala megyéből jött – mondta 
Barta Zoltán jegyző, a rendezvény kez-
deményezője. Ott már évek óta tartanak 
autószentelést, és felmerült a gondolat, 
hogy Ecseren is legyen. Megkerestem Ba-
rotai Endre plébános urat, aki támogatta 
a szentelést, majd felvettem a kapcsolatot 
a Magyar Autóklubbal, ők szintén mel-
lénk álltak.

Az eseményen megjelent Mészáros Fe-
renc, a Magyar Autóklub országos elnök-
ségének tagja és Gál Zsolt, Ecser polgár-
mestere.

A vasárnapi szentmise után a plébános 
úr a templom előtt emlékezett meg Szent 
Kristófról, aki az utazók védőszentje. 
Külön felhívta a fi gyelmet a biztonságos 
közlekedés fontosságára.

Szent Kristóf a 3. század derekán élt. 
Az a vágy fűtötte, hogy szolgálatait a leg-
hatalmasabb úrnak ajánlja fel. Amikor 
Krisztust kereste, egy remete azt a taná-

csot adta neki, hogy keresztelkedjék meg 
és legyen felebarátai szolgálatára. Volt ott 
egy hatalmas folyó, amelyen a zarándo-
kok nehezen tudtak átkelni. Kristóf – aki 
hatalmas termetű ember volt – letelepe-
dett a folyó partján és mindig átvitte az 
utasokat a folyón.

Egy éjjel szegényesen öltözött gyermek 
a nevén szólítva kérte a segítségét. Kris-
tóf azt hitte, könnyű dolga lesz. Hatal-
mas vállára vette a gyermeket és elindult 
vele. De a folyó közepén már úgy érezte, 
mintha ólmot cipelne. Amikor nehezen 
átértek a túlpartra, a kisfi ú azt mondta: 
„Ami a válladat nyomta, több volt, mint 
az egész világ. A Teremtőd volt az, akit 
áthoztál, én ugyanis az a Krisztus vagyok, 
aki a leghatalmasabb, és akinek szolgálni 
akartál.”

A megemlékezés után a plébános úr 
megszentelte a Széchenyi utcában felso-
rakozott mintegy negyven járművet.

Köszönjük a segítséget és a támogatást 
az alábbi szervezeteknek: Magyar Autó-
klub, Rábai Miklós Művelődési és Közös-
ségi Ház, EKO Kft ., Maglódi Rendőrőrs, 
Ecseri Polgárőr Egyesület, Gászler Kft .

Szent Kristóf napi autószentelés
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Gál Zsolt polgármester és Mészáros Fe-
renc a Magyar Autóklub elnökségi tagja 

A Rábai Miklós Művelődési Ház a nyári szünetben is igyekszik ’bevonzani’ a gyereke-
ket a szabadidő nemcsak kellemes, de hasznos eltöltésére is. Amint Szatmári Zsuzsa, 
a művelődési ház munkatársa elmondta, az intézmény vezetését már régóta foglal-
koztatta az a gondolat, hogy meglévő fi lmvetítési jogosultságát miként tudná az ecseri 
lakóközösség minél szélesebb köreinek javára felhasználni. Innen jött az ötlet, hogy az 
iskolás korosztálynak leginkább vonzó fi lmek kerüljenek először műsorra a nyári szü-
net ideje alatt. A Laky Ilonka Általános Iskola szaktanáraival egyeztetve így határozták 
meg azokat a fi lmeket, amelyek az irodalomoktatás során kötelező olvasmányokból 
készültek. Ennek eredményeként ezen a nyáron az érdeklődő  szünidőzők  A Pál utcai 
fi úk, Az Ábel a rengetegben, Az egri csillagok, A kőszívű ember fi ai, a Szent Péter eser-
nyője című fi lmeket nézhetik meg. S hogy minél könnyebben elérhetőek legyenek szá-
mukra ezek a hasznos kulturális programok, szerdai napokon délelőtt 10 órától vetítik 
a műsor szerinti új fi lmet, délután háromtól pedig az elmúlt heti kerül ismét műsorra, 
hogy senki le ne maradjon róla. S azt, hogy a jó hír szárnyakon jár, mi sem bizonyít-
ja jobban, minthogy volt már a vetítési programok iránt érdeklődő nagyszülő is, aki 
szívesen elküldené rá a nála szünidőző unokáját. A gyerekeket ugyanis nehéz lekötni, 
főleg úgy, hogy érdekes, de ugyanakkor az épülésüket is szolgáló programmal teljen 
az idejük. Nyáron pedig sok gyerek unatkozik, a szülőknek nemcsak a felügyeletüket, 
de a megfelelő időtöltést is nehéz megszervezni. Ehhez igyekszik igazodni a művelő-
dési ház nemcsak a szóban forgó fi lmvetítésekkel, hanem nyitva tartásával is: hétfőn 
és szerdán 8 –20 óra között, kedden és csütörtökön 8–12 óra között, pénteken pedig 8 
–12 óráig tart nyitva. A gyerekek részére pedig külön programokat is szerveznek, amit 
a Facebook és más közösségi oldalakon közzé is tesznek. Jármai Zsófi a és Kovács Emí-
lia szeptemberben mennek 8. osztályba a Laky Ilonka Általános Iskolában. Számukra 
ebben az évben nem lesz kötelező olvasmány a Szent Péter esernyője, mégis eljöttek 
megnézni azt, hiszen – mint elmondták – kíváncsiak rá. S noha ez alkalommal először 
jártak a fi lmvetítésen, más programokra is szívesen átjönnek.

Filmvetítések iskolásoknak a Rábaiban

Jármai Zsófi a és Kovács Emília megérkeztek a vetítésre

Fincsi! Magyar termelői tejtermékek: házitej és házitojás 
árusítás minden szerdán 14-16-ig.  Ecser, Széchenyi utcai 
sétány parkolójában. 06-30-348-89-21.
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Mindannyian hallottunk arról, hogy Szi-
getváron megtalálták Szulejman sírját. 
Innen jött az ötlet, hogy idén nyáron tö-
rök tábort szervezzünk. 

Aki belépett hozzánk, annak rögtön 
szembetűnt a török sátor, amely szőnye-
geivel, selymeivel, párnáival, baldachin-
jával a táborozók kedvenc helyévé vált. 
A táborban  mindenféle rangú török volt: 
aga, janicsár, bég, basa és pasa. Néhá-
nyukra igazán illett gyerekkori versünk: 
“török basa, nagy a hasa”. Persze legtöb-
ben párnával növelték a pocak méretét, 
de néhányan már évek óta készültek erre. 
Ruházatban jól utánoztuk a török közép-
kori divatot. A fi úk és a lányok öltözéke 
valóságos törökös környezetté varázsolta 
táborunkat. (Itt szeretném megköszönni 
a szülők támogatását, hogy évről-évre 
egyre ötletesebb tábori ruhakölteménye-
ket készítenek).Természetes volt, hogy a 
lányok hastáncot tanultak török zenére, 
míg a fi úk harci mozdulatsort gyako-
roltak, majd mutattak be nagy sikerrel. 
Mindenki készített amulettet, fi úk szab-
lyát, lányok mandalát. A hagyományok-
hoz híven új táborosainkat felavattuk, 
és ifi seink fantasztikus vidám videója 
adta meg a tábori alaphangot. Mivel tud-
tuk, hogy a törökök szeretnek fürdőzni, 
ennek a hagyománynak mi is sok időt 
szenteltünk. Az időjárás igazi délies káni-
kulát biztosított, így nem volt meglepő a 
napi kétszeri fürdőzés sem, de az éjszakai 
pancsolás is feledhetetlenné vált. Attila és 
Zsolt pasa kemény munkája révén rep-
destek a janicsárok a levegőbe és a víz alá. 
Harci játékokon bizonyíthatta minden-
ki rátermettségét, ügyességét. Minden 
évben megrendezzük a tábori esküvőt, 

amelyet mindig megpróbálunk az adott 
témåhoz igazítani. Gyakorlatilag a teljes 
tábor esküvői lázban ég, hisz a fi úk gyű-
rűt készítenek, a lányok szépítkeznek. A 
párok az ünnepi alkalomra készített tö-
rökméz szertartásos elfogyasztásával és 
Ági aga beszédére fogadtak egymásnak 
hűséget. Mivel jól tudjuk az Egri csilla-
gokból, hogy a török harcosok gyorsan 
és ügyesen másznak létrára, ezért ifj on-
caink egy speciális kiképző helyen (ka-
landpark) gyakorolhatták e képességeik 
fejlesztését. 

És ami nem lehetett törökös? Àz EB 
döntőig nem jutott el Törökország, még-
sem hagyhattuk ki a közös szurkolást és 
a tippmixet. Idén is volt éjszakai bátor-
ságpróba és bobozás. Ittunk török kávét 
(macikávé vanília fagyival), rengeteg teát, 
ettünk döner kebabot, falafelt, török (: 
dinnyét, mézet. A hazaúton már ötleteket 
kaptunk, hogy jövőre milyen táborunk 
legyen.

PHK

Török tábor KáptalanfüredenTörök tábor Káptalanfüreden
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Amit tettem szeretettel, örömmel csináltam
Idén Papp Andrásné nyugalmazott ma-
tematika-fi zika szakos tanár veheti át az 
Ecserért díjat az augusztus 20-i ünnepé-
lyen. Az elismerést évente az a személyiség 
kapja, aki Ecser jobbá, szebbé, élhetőbbé, 
biztonságosabbá tételéért kiemelkedő tel-
jesítményt nyújtott az elmúlt időszakban.
Ez alkalomból kértük meg Papp András-
nét, mondja el gondolatait az ünnepi ese-
mény apropóján.

– Teljesen váratlanul ért a hír, hogy ne-
kem ítélték oda az Ecserért díjat. Úgy ér-
zem, hogy semmi különöset nem tettem 
életemben, csak a feladatomat végeztem, 
de azt örömmel és szeretettel. 

– Három éves pedagógiai gyakorlattal 
43 éve érkeztem Ecserre a családommal. 
Az első osztályomban szerencsére rögtön 
osztályfőnök lettem. Pár hónap elteltével a 
szülők és a kollégák szeretetét, a kibonta-
kozó baráti szálakat érezve már befogadott 
ecserinek tekinthettem magam. Azóta is 
szeretem és tisztelem az itt élőket. Ezt a 
többek által nem kedvelt tantárgyat, a ma-
tematikát a gyermek, szülő, tanár partner-
ségben tanítottam. Se a matematika, se a 
fi zika nem népszerű tantárgy, de én nem 
is törekedtem sosem népszerűségre. Az 
volt az elsődleges, hogy a tanítványaim a 
középiskolához s további életükhöz meg-
felelő alapokat kapjanak. 

– Az oktatásban motivációra töreked-
tem, tehát igyekeztem megszerettetni a 
nem könnyű tárgyakat. Mindig fontos volt 
számomra a gyengébbek felzárkóztatása, a 
tehetségeket pedig diff erenciált munká-
val próbáltam fejleszteni. A tanítási órán 
természetesen közel lehet kerülni a tanu-
lókhoz, de az elmúlt évtizedekben nagyon 

sok szabadidős tevékenységben vehettem 
részt. Havonta voltak kirándulások, men-
tünk színházba, moziba, múzeumba, nyá-
ri táborokba. Ilyenkor, illetve családláto-
gatások alkalmával került az ember közel 
a gyerekekhez, ezek kamatoztak aztán a 
tanítási órákon is. 

– Sok segítséget kaptam szemléltető 
eszközök készítésében a szülőktől. Ha a 
szülői értekezleteken segítséget kértem, 
lévén hiányos a matematika- vagy a fi zi-
kaszertár, akkor a dolgok beszerezhetők 
lettek, megkaptam őket. Sok sikeres fi zika 
kísérletben volt részünk, a sikerteleneken 
– mert természetesen ilyenek is előfordul-
tak – jókat nevettünk. Ezek a pillanatok 
hoztak könnyebbséget a két komoly tárgy 
eredményes tanításába.  

– Az iskolánk oktató-nevelő munkáját 
mindig jónak éreztem. Ehhez járult még 
Budapest közelsége is, így a végzős diák-
jaink előtt mindig nagy-nagy lehetőségek 
voltak a főváros gazdag továbbtanulási kí-
nálatából. Örömmel mondhatom, hogy a 
legjobb iskolákba kerültek és kerülnek be 
ma is a diákok. 

– A letanított 37 év alapján örömmel 
mondhatom el, hogy egykori diákjaim 
gyerekeit is taníthattam. Egyszer csak 
én lettem a legidősebb a tantestületben. 
Sokféle kollégával találkoztam, akiktől 
igyekeztem tanulni. Jól estek az együtt 
töltött vidám percek, s mindig jóbaráti 
kapcsolatban tudtam velük maradni. Ez a 
barátság, a mélyén lévő szeretet kárpótol 
engem a múló évekért.

– Nyugdíjba sosem készültem. Meg-
szállott féle pedagógusnak érzem magam, 
mert tíz éves korom óta erre a pályára 

készültem. Őszintén megvallom, nagyon 
nehéz volt megválnom a vidám, nyüzsgő-
pezsgő, jövőbe tekintő légkörétől. Mindig 
tudni szeretnék az iskola sikereiről, örö-
meiről, hétköznapjairól. Most is lelkesíte-
nek, s nem tudok elmenni úgy az iskola 
előtt, hogy ne nézzek rájuk jó szemmel, 
alkalomadtán ne térjek vissza a kollégáim-
hoz. A harminchét évből mintegy huszon-
öt évig egyedül voltam matematika-fi zika 
szakos tanár az iskolában. Igyekeztem úgy 
dolgozni, hogy a környezetem elégedetten 
kapcsolódjon az én munkámhoz. Nem 
tettem ennél többet, csak amit tettem, azt 
szeretettel, örömmel csináltam.  

– Sosem szerettem volna vezető len-
ni, mert például a faluvezetés munkáját 
nagyon nehéznek gondolom. Jó volt a 
négyzetrácsos tábla előtt Pithagorasz-té-
telt magyarázni. Nem tudtam volna el-
képzelni a közreműködést abban a nehéz 
küzdelemben, amit a faluvezetés végzett 
a közösség érdekében az évek során. Az 
országos oktatáspolitikai koncepció ala-
kításában – ami szintén komoly küzdelem 
volt  – megpróbáltam szakmai feletteseim 
mellett állni. Nyilvánvaló, hogy dolgozni 
csak nyugodt légkörben lehet, embert ne-
velni meg főként.

– Végezetül azt tudom mondani, hogy 
nagyon jó volt Ecseren pedagógusnak 
lenni. Sok elhivatott, lelkes munkatárssal, 
segítő szülővel, kedves, érdeklődő, tanul-
ni, küzdeni akaró diákkal dolgozhattam 
együtt. Korábban vándortáboroztunk. 
Most, ha meghívnak az erdei iskolába se-
gíteni, boldogan megyek. Örömmel vol-
tam velük idén is. Ez az én kitüntetésem 
– zárta gondolatait Papp Andrásné.

Kóspál Zsuzsanna nyugdíjba vonult
Kóspál Zsuzsanna 1982 óta, azaz 34 

esztendeje él Ecseren. Előbb a 2. számú 
Óvoda óvónője volt, aztán az intézmény 
óvodavezetőjeként vonult nyugdíjba. Ez 
alkalommal köszöntötte őt a falu vezetése 
a minap.

Kóspál Zsuzsanna az elmúlt évtizedek-
ről beszél.

– Kisebb szünettel, amíg a gyermeke-
immel itthon voltam folyamatosan, több 
mint három évtized telt el. A nem vezetői 
munkakörben lassabban telt az idő. De 
az is lehet, hogy azért, mert azt hosszabb 
ideig csináltam. Nagyon szerettem a gye-

rekekkel foglalkozni. Ez az utolsó pár év, 
amikor vezető lettem, már elsősorban az 
adminisztratív tevékenységről szólt. Veze-
tőként sokkal másabb az óvodai élet. Ele-
ve nagyon hiányoztak a gyerekek, akik-
kel korábban szoros, napi kapcsolatban 
voltam. Minden csoportban minden nap 
bent voltam, a nagycsoportban töltöttem 
a kötelező órámat. A vezetői munkát azért 
lehet szeretni, mert így nagyobb a lehető-
ség arra, hogy jobb feltételeket igyekezzek 
kialakítani a gyerekek számára. Egyéb-
ként a nyugdíjkorhatárnál tovább dolgoz-
tam, mert az ötéves pályázati időszakom 

túlnyúlt rajta. Gál Zsolt polgármester 
mondta, szó se lehet arról, hogy emiatt 
ne pályázzak. Igaz, most is jelezte, hogy 
számítana rám a továbbiakban is, de már 
nem lehetett tovább maradni, így jobb ne-
kem.

– Az előző két óvodavezető más volt, 
nem egyeztek a pedagógiai elveink. A 
magam részéről olyan óvodát igyekeztem 
létre hozni, amelyben még jobban érzik 
magukat a gyerekek. A vezetőként meg-
növekedett mozgásterem ehhez adott is 
lehetőségeket. 

(Folytatás a 8. oldalon)
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(Folytatás a 7. oldalról)
Legyen szó különböző szervezési meg-

oldások kidolgozásáról, pedagógiai prog-
ram megvalósításáról, egyáltalán: az 
óvoda gyermekközpontú attitűdjének ki-
alakításáról. Ment is a dolog.

– Férjemmel, Kóspál Lajossal, Ecser 
nyugalmazott háziorvosával, jelenle-
gi önkormányzati képviselővel együtt 
érkeztünk a faluba. Már a gyerekek is 
megvoltak. Kapcsolatunk Szegedről in-
dult. Én ugyan pesti vagyok, de Szegedre 
jártam főiskolára, Lajos meg ott végezte 
az egyetemet. Szokták mondani, hogy a 
Kóspál család nagyon komoly presztizs-
zsel rendelkezik Ecseren. Ezt én érzem 
is. Már jópár hónapja nem dolgozom, de 
rendszeresen hívnak vissza. Mondják a 
szülők, érkeznek jelzések a gyerekektől, 
de a boltban, a buszmegállóban, az ut-
cán is megszólítanak, mindenki hiányol. 
Az igazság az, hogy az eltelt hosszú idő 
után elfáradtam. Annyira elfáradtam, 
hogy még nem érzem azt, hogy nekem 
azonnal vissza kellene mennem, hacsak 
rövid időre is. Egyik reggel azért úgy 
szálltam biciklire, hogy most megnézem 
az óvodát. A postáig jutottam, amikor 
megváltoztattam az elhatározásomat, s 
későbbre halasztottam a látogatást. Úgy 
érzem, hogy még mindig kell a pihenés. 
Az óvoda ugyanis megmaradt függet-
lennek. Saját bankszámlával, önálló adó-
számmal, ami fokozott vezetői odafi gye-
lést, intenzívebb munkavégzést követelt. 

¬– Magát az intézményt olyanra sike-
rült pofozgatnom, amilyenre szerettem 
volna. Még Harazin István polgármes-
terrel sikerült pályáznunk óvodabővítés-
re, amit sikerrel meg is valósítottunk. A 

bővítést sikerült nekem is végigcsinálni, 
nem volt kis munka. Azt is sikerült el-
érni a közelmúltban, hogy meg lehessen 
vásárolni a szomszéd telket, hogy ne le-
gyen olyan pici az udvarunk. Az még a 
szívfájdalmaim közé tartozott. Keresgél-
tem az interneten és láttam a hirdetést. 
Ezt én már a bővítés idején kinéztem 
az óvodának. 
Kérdezte is 
akkor Hara-
zin István, 
hogy mit sze-
retnék még. 
Már akkor 
m o n d t a m 
neki, hogy 
ezt a telket. 
Az üzletet 
végül sok év-
vel később, 
most janu-
árban sikerült nyélbe ütni. Szóltam Gál 
Zsolt polgármesternek, hogy eladó, meg 
kéne alkudni velük. A rajta lévő ház nem 
sokat ért. Jó idő beletelt, amíg az üzle-
tet sikerült tető alá hozni. Szerencsére 
már a házat el is bontották, a talaj el van 
planírozva, nő rajta a fű. Ha a kerítést 
elbontják, akkor összenyítható a két te-
rület, ezzel meglesz a régvárt, nagy ud-
varunk. Tervezi az önkormányzat, hogy 
egy bölcsödét is épít a területen, ami a 
megfelelő telekméretek miatt még bele-
fér, s a még megmaradó udvar továbbra 
is tágas lesz.    

– Szóval, bennem van még a lendü-
let. Soroltam is a minap az utódomnak, 
hogy ilyenkor mi a teendője. Nagyon 
sok a munka. Sajnos nehezen fogom 

vissza magam. Ha bemegyek és elkezdek 
dolgozni, akkor nehéz abbahagyni, ami 
nem tetszik nekem, hiszen nem akarok 
beleszólni a munkába, ez már nem az én 
dolgom. Legközelebb már biztosan csak 
látogatóba megyek az óvodába. Nagy 
öröm számomra, hogy Durainé Környei 
Emese lett a megbízott utódom. Ami-
kor 1982-ben idejöttünk Ecserre, Emese 
még óvodás volt. Egyébiránt több régi 
ovisom közül jónéhányan dolgoznak 
óvónőként az intézményben. S az egé-
szen frissek közül többen most járnak 
főiskolára. Úgy vélem, jól csinálhattunk 
valamit a kollégáimmal, ha ennyi sok 
óvónőt kineveltünk. 

– Meg kell valljam, engem az önkor-
mányzat nagyon megbecsült, amit nem 
tudok elégszer megköszönni. Amióta 
vezető vagyok, azóta minden támogatást 
megkaptam. Tudni kell, hogy az állami 
támogatás sosem volt elég, ennek elle-
nére anyagilag is nyugodt körülmények 
között dolgozhattunk. Arról nem szólva, 
hogy az óvodabővítést az önkormányzat 
pénzéből lehetett megvalósítani, mert 
amit pályázaton nyertünk forrást, abból 
szigetelést, nyílászárócserét lehetett el-
végezni. Mértéke is sokkal kisebb volt, 
mint a bővítési beruházásé. 

– Az ecseri kötődés megmarad, a csa-
ládot nem olyan egyszerű innen kibil-
lenteni. Nem mondom, valamelyik me-
diterrán országba szívesen elmennék, de 
most egyelőre nincs napirenden a költö-
zés. Szeretem a falut, igazándiból min-
denkit ismerek. Szeretem a környékét 
is bejárni. Sokat biciklizek és szeretnék 
még itt élni sokáig – mondta befejezésül 
a nyugdíjba volt Kóspál Zsuzsanna. 

Harmincöt évet volt védőnő Ecseren Ács Rozália
Ács Rozália idén 35 éve szolgál védőnőként 
Ecseren. Ez az az esztendő, amely forduló-
pontot hozott az életében, ugyanis egy sike-
res pályázat révén Budapesten, a szomszé-
dos XVII. kerületben folytatja pályafutását 
vezető védőnőként. A falu vezetői Gál Zsolt 
polgármesterrel, Szilágyi Károly alpolgár-
mesterrel és Barta Zoltán jegyzővel közösen 
ünnepélyes keretek között búcsúztatták el 
júliusban a faluszerte kedvelt, fáradhatatlan, 
nagy szakmai tekintéllyel rendelkező védő-
nőt.

A következőkben Ács Rozália gondolait 
olvashatják, aki felidézi az Ecseren elmúlt 
35 dolgos évének emlékezes pillanatait.

– Szentmártonkátáról költöztünk Ecser-

re a férjemmel. Elkezdtünk építkezni, majd 
elváltunk. Ezt követően férjhez mentem dr. 
Gáspár Pál ecseri háziorvoshoz. Ő már saj-
nos öt éve nincs köztünk, de húsz éven át 
közösen szolgáltuk az ecseriek egészségét.  

– A védőnő diplomával rendelkezik. A 
védőnői munka része a pedagógia, a szociá-
lis munka, az egészségnevelés, a beszélgetés, 
a pszichológia, de a legfőbb eleme a preven-
ció. Azt mindig a védőnőnek kell kiválaszta-
nia, hogy az adott helyzetben a sokféle esz-
közből melyiket alkalmazza. Akik nekem 
születtek annak idején, napjainkban már ők 
jöttek apaként, anyaként. Nagyszerű érzés 
volt látni őket felnőve, látni a gyermeküket, 
ami fantasztikusan jó kapcsolatot is adott.

– Ecseren sok olyat csináltunk, amivel or-
szágos szinten is kezdeményezők voltunk. 
Megszerveztük az anyák klubját, amely ma 
kisamama klub néven ismert. Előadókat 
hívtunk az úgynevezett szülői eredményes-
ségi tréningre, ezeken tanultuk meg, mi is 
az a kommunikáció, mi a helyes gyerekne-
velési mód. Szerveztünk intimtornát, mi 
kezdeményeztük Magyarországon az apák 
napját. Akkor még nem működött a nyuszi-
nap szervezése, mi megcsináltuk, szervez-
tünk tojásfestést, összekötve az egészséges 
ételkóstolóval vagy más, egészséghez kap-
csolódó oktatással. Szerveztünk elsősegély 
tanfolyamot, amelyen országos he-
lyezést is el tudtak érni a gyerekek. 
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Ez azért is jó volt, mert például az 
újraélesztési fogások ismeretét azok 
is magas szinten el tudták sajátítani, 

akik nem voltak négyes-ötös tanulók, csak 
közepesek, mégis sikerélményhez jutottak. 
Akkor még nem volt mindennapos decem-
berben a Mikulások életre keltése. Nagy új-
donság volt, hogy mi megszerveztük ezt az 
ünnepet a nem óvodás, nem iskolás kicsi-
nyek számára.

– Élőfordult az is, hogy szigorú voltam. 
Szeretettel, természetesen, de szigorú. 
Akadt olyan tízgyerekes anya, kinek mond-
tam, hogy felháborító mindaz a körülmény, 
amit a gyerekek nevelésében nála látok. 
Mondtam, hogy másnap visszajövök a csa-
ládhoz, s jeleztem, hogy ezt meg ezt takarít-
sák ki. Máskor dicsérettel lehetett motiválni 
a helyes szülői magatartást. 

– Ecsert mint települést egy ékszerdo-
boznak tartom. Érezhető benne a főváros 
közelsége, a modernizáció minden eleme, 
ugyanakkor őrzi a falusi világ összes jel-
lemzőjét. Itt él a tősgyökeres ecseri népha-
gyományt őrző mag, mellette pedig a fővá-
rosból kitelepült, jobb anyagi körülmények 
között élő családok sora. Utóbbit persze az 
ecseriek kevésbé érzékelik, a védőnő azon-
ban sokkal inkább. Ezek a családok aztán 
magánóvodába, magániskolákba, külföld-

re vitték a gyerekeket, amely családokban 
elfogadott munkát végző védőnő voltam. 
Egy orvosszülő például azt mondta nekem, 
hogy „én nem hallgatok egy gyerekorvosra 
sem, csak arra, amit Te mondasz, Rozi!”

– A faluvezetés mindig odafi gyelt a 
védőnői problémákra. Öt faluvezetővel 
is dolgoztak, 
hárman kö-
zülük még ta-
nácselnökök-
ként dolgozott. 
Aki felvett en-
gem, az Guttai 
Pál volt, majd 
Kozár László, 
Szűcs Sándor, 
majd polgár-
m e s t e r k é n t 
Harazin István és most Gál Zsolt köve-
zett a sorban. Gál Zsoltot például kis-
gyerek kora óta ismerem. Éppen most 
találtam róla egy fotót. Annak idején 
egy konferenciára csináltam posztert, 
azon szerepelt fi úcskaként. Amikor 
megkérdeztem a napokban tőle, nem Te 
vagy ezen a képen? Mosolyogva vála-
szolt, dehogynem, ez bizony én vagyok.  

– Nehéz a váltás, a fővárosi munkára való 
áttérés. Szeretném átadni új munkatársaim-
nak az önálló munkavégzés képességét. Azt, 
hogy a védőnő nem az orvos beosztottja. A 
védőnő önálló, diplomás személy. Ezt kell 
tudniuk felkészültségük alapján képviselni. 
Nagyon kevés a fi zetésük, nagyon megke-
seredettek. Sajnos tény az is, hogy öregszik 
a védőnői társadalom. Szeretném őket fon-
tosságukra ráébreszteni, ami alapján nekik 
egyáltalán nem kell megkeseredetteknek 
lenniük. Az élet fi ntora, hogy július elsején 
álltam munkába a XVII. kerületben. Éppen 
akkor, amikor az egészségügyi dolgozók és 
a védőnők tüntettek. Akkor úgy volt, hogy 
a védőnők kimaradnak az egészségügyesek 
nagy fi zetésemeléséből, aztán szerencsére 
némileg változott a helyzet. Igaz, nem érik 
el más egészségügyi dolgozó, például a 
gyógytornász, a diétásnővér vagy a diplo-
más ápoló bérszintjét.

– Továbbra is Ecseren fogok élni. A bú-
csúnál megsirattam a távozásomat. Nehéz 
döntés volt, hogy a megszokott, jól bejáratott 
életemet feladjam egy harcosabb feladatért. 
Új munkakörömben a védőnőkkel, a védő-
nőkért kell dolgoznom. Sőt, néha „ellenük”, 
ha meg kell mondanom, hogy ki, mit és hogy 
csinálja. Nagyobb a feladat és nagyobb a fele-
lősség – zárta gondolatait Ács Rozália.         

Az általános iskola egyik szépen kifestett, 
rendbetett tanterme a többi közül
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Európa Bajnokságon az ecseri hip-hoposok!
Az E-dance Tánc-és Mozgásstúdió 2009-
ben alakult, Szilágyi Edina vezetésével.

A táncos csapatok rendszeresen vesz-
nek részt különböző fellépéseken, verse-
nyeken.

2015-ben csatlakoztak a Magyar Lát-
ványtánc Sportszövetség tagjai közé, 
ahol már komolyabb megmérettetéseken 
kell résztvenniük. Idén a kitartó mun-
kának köszönhetően két ecseri csoport 
is kijutott a Szlovákiában megrendezés-
re kerülő Európa Bajnokságra. Ehhez 
két fordulón is tovább kellett jutniuk. A 
kvalifi kációs versenyen az ecseri mini 
csoport és az ecseri tini csoport is 3. he-

lyezést ért el kategóriájában. A követke-
ző fordulón, a Magyar Bajnokságon az 
ecseri minik 3., az ecseri tinik ugyan 4. 
helyen végeztek, de a pontjaik alapján 
mindkét csoport részt vehetett június 29-
én, a szlovákiai Léván megrendezésre 
kerülő Európa Bajnokságon. Mindkét 
csapat 5. helyezést ért el kategóriájában.

“A szövetséghez való csatlakozás utá-
ni második évben továbbjutni az EB-re, 
szerintem óriási előrelépés a stúdió, de 
főleg a gyerekek életében. Kitörő öröm-
mel és lelkesedéssel vágtak neki a ver-
senynek. Rengeteget dolgoztak az idén, 
megérdemelték, hogy ott legyenek. Az 

eredmény miatt egyáltalán nem csüg-
gedtek. Tudják jól, hogy jövőre még ke-
ményebben kell dolgozni, így még jobb 
eredményt érhetnek el. A lelkesedés to-
vábbra is él bennük. Bennem meg annál 
inkább, hisz így a legörömtelibb a munka 
a csapataimmal.

Ezúton is szeretnék köszönetet monda-
ni azoknak, akik támogatták az utunkat 
Szlovákiába és azoknak a szülőknek, 
akik végig lelkesen vezényelték a csa-
patokat és mindenkinek, aki értük szur-
kolt!”

Virágné Szilágyi Edina
vezető táncpedagógus

Szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, 
akik elkísérték utolsó útjára 

és virágokkal, jelenlétükkel részvétüket fejezték ki 
2016 június 14-én 
Hajdu Jánosné 

temetésén. 
Gyászoló: Sosovicza család 

Nekem úgy tűnik (és gondolom, sokan 
vannak ezzel így), hogy tegnap soroltam 
fel a kitűnő tanulóink nevét a tanévzáró 
ünnepségen, és most mindjárt kezdődik 
az új tanítási év, a 2016-2017-es, elröpült 
az idő.

Az új szorgalmi időszakot megszépül-
ve és kibővülve kezdjük. Már birtokba 
vehetjük az új szárnyat, ahol nagy való-
színűséggel az első osztályosok és egy 
harmadik osztály kap helyet. A tantermek 
berendezését iskolabútorokkal a Nemze-
ti Sportközpontok biztosítja. A negyedik 
terembe, a csoportszobába leköltöztettük 
az iskolai könyvtár könyvállományát. Az 
Önkormányzat az EKO Kft. közreműkö-
désével idén nyáron is karbantartási és 
felújítási munkákat végzett az iskolában. 
Megszépült és nagyobb lett a tanári szoba, 
az igazgatói iroda és a titkárság átköltö-
zött a különbejáratú helyiségbe (volt szol-
gálati lakás). A 3. számú osztálytermet ki-
festették, és új védőborítást kapott a terem 
fala is. Pályázati pénzből a játszóterünk is 
megújul, sőt tornaszereknek beillő játéko-
kat is telepítenek. Szeptemberben  a  8-as 
terem tornaszobává alakul, így talán min-

den tornaórát az iskola épületében tudunk 
megtartani, mentesítve ezzel a művelődé-
si házat. A Klebelsberg Központ jóvoltá-
ból új iskolabútorok is érkeznek: tanulói 
padok, székek, szekrények, öltözőszekré-
nyek, tábla. A tanulói létszámunk eléri a 
300 főt a következő tanévben, tehát nagy 
szükségünk volt a bővítésre, átalakításra, 
modernizálásra. Szeretném köszönetemet 
kifejezni mindazoknak, akik lehetővé tet-
ték és munkájukkal segítették mindezt.

Személyi változások is bekövetkeznek, 
hiszen Sajermann Nóra már nem intéz-
ményünk dolgozója, helyére új testne-
veléstanár érkezik, aki egyben kézilabda 
szakedző is. Az iskolapszichológus sze-
mélye is megváltozik, a jó hír pedig ez-
zel kapcsolatban az, hogy dupla időben 
(heti két teljes nap) foglalkozik majd 
gyerekeinkkel. A sajátos nevelési igényű 
és a beilleszkedési, tanulási, magatartási 
nehézséggel küzdő tanulóink ellátása is 
folyamatos marad az intézményen belül 
az utazó gyógypedagógussal és Srobár 
Virággal.

A diákok szempontjából sem telt ese-
ménytelenül a nyár, hiszen a jelentkezők 

napközis táborozásban és a nyári török 
táborban vehettek részt, amelyről sok-sok 
képet is feltöltöttem a facebook-profi lunk-
ra. Augusztus 22-étől 26-áig az első osz-
tályosok veszik birtokba az iskolát, ekkor 
lesz ugyanis a hagyományos gólyatábor. 
A gyerekek osztályokba sorolása is ezen a 
héten történik majd, melyet az utolsó na-
pon az iskola ajtajára kifüggesztünk.

A tankönyvek érkezésének időpontja 
augusztus 25-e. A kiosztásuk időpontja: 
2016. augusztus 30. 08.00-16.00 és 2016. 
augusztus 31. 12.00-19.00-ig Még nem 
tudjuk, mert ez a csekkek megérkezésétől 
függ, de aggodalomra semmi ok, minden 
lehetséges fórumon tájékoztatni fogjuk a 
kedves szülőket. Ugyanígy teszünk majd 
a tanévnyitó időpontjával is, ami szintén 
bizonytalan, mert még nem értesültünk az 
új szárny ünnepélyes átadásának pontos 
idejéről. A tanév első napján (szeptember 
1-jén, csütörtökön) a szokásos módon há-
rom osztályfőnöki órát tartunk.

A maradék időben továbbra is szép időt, 
kellemes pihenést, hasznos időtöltést kí-
vánok. Találkozunk szeptemberben!

Kiss Katalin igh.

Tanévkezdés, fontos információkkal

Értesítjük a kedves szülőket, hogy 2016. au-
gusztus 22-én hétfőn lesz a leendő első osztá-
lyos tanulók szeptember havi, valamint a gólya-
táborban résztvevő gyermekek ebédbefi zetése. 
Augusztus 23-án kedden és 24-én szerdán a to-
vábbi évfolyam számára történik a térítési díjak 
beszedése. 

Pénztári órák: délelőtt 7.30-16.00 óráig 
Az ebédbefi zetés határidejének pontos be-

tartása minden szülő számára fontos feladat. A 
pénztári óráktól eltérő időpontban az étkezési 
díjat nem áll módunkban elfogadni.

Iskolai ebédbefi zetés
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A Cserfa következő, 2016. 09. szá-
ma szeptember 09-én jelenik meg. 
Nyomdába adás: szeptember 5., 
16 óra.  Lapzárta: augusztus 29.

Lélekgondozó

Mosó- és 
mosogató-
gép, hűtő-
gép, bojler, 
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.

Győzelem!
Amikor labdarúgó válogatottunk ha-
zatért a sikeres szereplésünkről, ez-
rek ünnepelték. Pedig csak egy másik 
csapat ellen győztek. Minden szem 
csillogott… Krisztus már több mint 
kétezer évvel ezelőtt győzött: győzel-
me akkora volt, hogy kijelenthette: 
„Én legyőztem a világot.”

Győzött az ellenfelei fölött. Alig 
kezdte meg nyilvános működését, le 
akarták taszítni a hegyről, de Ő át-
ment közöttük. (Lk. 4, 30. ) Jeruzsá-
lemben a templom udvarán meg akar-
ták kövezni, de eltűnt előlük. (Jn. 8, 
59.) Más alkalommal fegyveres szol-
gákat küldtek érte, de azok visszatér-
tek, senki sem tudott kezet emelni rá, 
„Ember így még nem beszélt”(Jn. 7, 
46.) 

Nagypénteken megfeszítették, de 
nem szállt le a keresztről. Ellenfe-
lei úgy gondolták, megszabadultak 
TŐLE. Még a Szívét is átszúrták. A 
sírt lepecsételték. Őröket állítottak. 
De jött a Húsvét hajnala. Krisztus fel-
támadt. Nincs a sírban, jelentették a 
halálsápadt őrök. Ellenfeleinek nem 
tellett másra, mint pénzért hazugságot 
vásároltak: a tanítványok ellopták. 
KRISZTUS él. 

Krisztus győzött ellenfelei fölött. 
Erőszakkal el lehetett hallgattatni, de 
csak Nagypénteken. De jön a Húsvét 
hajnala. S az Egyház eddigi történel-
me ezt igazolja. 

Győzött a bűn fölött. Ha a hegy te-
tejéről elindul egy lavina, magával 
sodor mindent. Az emberiség történe-
tének kezdetén elindult a bűn laviná-
ja. Egyik bűn hozta a másikat. Nincs 
olyan ember, aki ne lenne bűnös. A 

csúcs volt Krisztus keresztre feszíté-
se. A legnagyobb szeretetet utasította 
vissza az ember. Krisztusban az Istent 
állította törvényszék elé és megölte. 
Abban a pillanatban, amikor a kato-
na lándzsája átszúrta szívét, a világ 
bűne elérte csúcspontját. Akkor Jézus 
személyében az emberiség Isten iránti 
hódolata felülmúlhatatlan csúcspont-
jára érkezett. Ő ugyanis a szenvedés 
és halál elvállalásával az Atya iránti 
engedelmesség legtökéletesebb pél-
dáját nyújtotta. Mint az emberiség 
feje, úgy mutatta be áldozatát. 

Az Atya többet kapott Jézus en-
gedelmessége által, mint amennyit 
a világ engedetlensége megtagadott 
tőle. Krisztus feltámadásával az Atya 
ráütötte az elfogadás pecsétjét a kien-
gesztelődés elfogadására. 

Krisztus feltámadása nem az élet 
meghosszabbítása, mint a naimi ifjú 
vagy Lázár feltámasztása. Azok erre 
az életre támadtak fel. Krisztus olyan 
testet öltött fel, amelyet a Szenthá-
romság közösségébe vitt. Ez a test már 
képtelen szenvedni és meghalni. A mi 
feltámadásunk is ilyen lesz.  

A vatikáni Szent Péter téren áll egy 
25 méter magas vörös gránit obeliszk. 
Eredetileg Egyiptomban a napisten 
temploma előtt állt. Caligula római 
császár a vatikáni cirkusz elé szánta. 
Ahol a keresztényeket vadállatokkal 
tépették szét. Végül V. Sixtus pápa a 
Szent Péter bazilika elé állította és a 
csúcsán lévő keresztbe Krisztus ke-
resztjének egy darabkáját helyezte. 
Az egész emlékmű Krisztus megvál-
tói diadalát hirdeti.       Barotai Endre

plébános
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eldugott 

A tantermek felújítása sikeresen lezajlott a nyáron. Felvételün-
kön: festés a tanári szobában.

Parkettcsiszolás a múvelődési házban. Megszépült a nagyterem

Nyugdíjasaink Pozsonyban

Narrátorok: Baráth Imre (Nagy-
magyar) és Sosovicza Jánosné a 
nagymagyari és az ecseri nyugdíjas 
klub vezetői

A Tisza Tavi Ökocentrumban jártak a 
Száz Kéz Egyesület gyerekei kirándulá-
son
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