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Képviselő-testületi ülés – október 11.
Az Ecser Nagyközségi Ön-
kormányzat Képviselő-tes-
tülete 2017. október 11-én 
tartotta soros ülését, melyen 
meghívottként részt vett Bé-
res Károlyné, a polgármesteri 
hivatal pénzügyi csoportjának 
főmunkatársa és Kun Attila, 
megbízott művelődésiház-
igazgató.

Gál Zsolt polgármester és 
Barta Zoltán a napirendi pon-
tok tárgyalása előtt külön kö-
szöntötték Béres Károlynét, 
aki igénybe véve a negyven év 
jogosultsági időt, ez év decem-
ber végétől nyugállományba 
vonul. Ez alkalomból köszön-
ték meg megbízható, lelkiis-
meretes és sokrétű munkáját, 
melyet mindig precízen, kitar-
tással végzett. 

Első napirendi pontként a 
képviselő-testület – jogszabályi kötele-
zettségének eleget téve – közmeghall-
gatást tartott. Feltett kérdéseikre Gál 

Zsolt polgármester adott választ.
Ezt követően a képviselők elfogadták 

a Zöld Koszorú Hagyományőrző Kör 
2016. évi tevékenységéről szóló tájé-

koztatóját, majd 
pedig rendele-
tet alkottak az 
önkormányzat 
2017. évi költ-
ségvetési rende-
letének módosí-
tásáról.

Szintén ren-
delkeztek a 
reklámok, rek-
lámhordozók és 
cégérek elhelye-
zésének, alkal-
mazásának kö-
vetelményeiről, 
feltételeiről és 
tilalmáról.

Hasonlókép-
pen rendelet 
született a tele-
pülésképi beje-
lentési eljárásról 
is.

A képviselő-
testület vélemé-
nyezte, hogy Bp. 
Főváros XVII. 
ker. közigazgatá-
si területét ille-

tően a Bp. XVII. ker. Ferihegyi út – Bá-
nya part, a Bp. XVII. Pesti út – Sisakos 
utca, valamint a Bp. XVII. ker. Rózsa-
hegy utca – Erdő utca közötti területre 
vonatkozó KÉSZ ügyében az eljárás so-
rán vegyék fi gyelembe Ecser település-
rendezési eszközeit.

A Laky Ilonka Általános Iskola fel-
vételi körzethatárának módosításáról 
is határozat született, melyben azt a 
település körzethatárában jelölte meg a 
képviselő-testület.

Elfogadták a polgármesteri hivatal 
és az ecseri önkormányzati konyha 
közötti munkamegosztási megállapo-
dást, valamint a polgármesteri hivatal 
Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosítását is a képviselők. 

A testület határozatot hozott továbbá 
a Rábai Miklós Művelődési Ház érde-
keltségnövelő pályázatának felhaszná-
lásáról is.

A testület továbbá új, kommunális 
célra alkalmas traktor vásárlását hatá-
rozta el. Döntöttek a képviselők arról 
is, hogy Kun Attila megbízott műve-
lődésiház igazgató a 2018. május 11-ei 
majális „rock koncert” fellépőjével ez 
évben úgy írjon alá szerződést, hogy 
abban szerepeljen, a rendezvény végle-
ges időpontja 2018. január 31-ig kerül 
meghatározásra.

A testület elfogadta Gál Zsolt polgár-
mester beszámolóját.

Gál Zsolt polgármester és Barta Zoltán jegyző köszöntötte a nyugdíjba vonuló 
Béres Károlynét, a polgármesteri hivatal pénzügyi csoportjának főmunkatársát
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Több beruházás még idén kész lesz

November elsejével elindult a közös 
egészségügyi informatikai rendszer és ez-
zel együtt az e-recept funkció is. A valóság 
az, hogy a tesztelési folyamatok már hó-
napok óta a mi rendelőnkben is zajlottak, 
szerencsére különösebb fennakadást nem 
okozva. Sokan észre sem vették, hogy a re-
ceptek egy plusz extra vonalkóddal lettek 
ellátva, ezzel azt jelezve, hogy a felírt ké-
szítmény elektronikus formában is elkül-
désre került a gyógyszertárak felé. 
Tény, hogy a rendszer adottságaiból adó-
dóan – adatok fel- és letöltése ¬– a re-
ceptírási folyamat valamelyest lassult. Az 
elmúlt időszakban sok álhír látott napvilá-
got, sokan kétségbe esve érdeklődtek attól 
félve, hogy az eddig szedett gyógyszereket 
nem fogják tudni kiváltani. Ezeket szeret-
ném pár szóban tisztázni. Az eljövendő 
egy év próbaidőszakban az eddig megszo-
kott papíralapú receptek továbbra is ér-
vényben maradnak, így ebből adódóan a 
gyógyszerek kiváltási módja sem változik. 
Természetesen az elektronikus formával 
kiegészül, az átállás fokozatosan történik, 
a papírrecept fokozatosan majd eltűnik. 
Fontos is a papírrecept fenntartása, mivel 
az informatikai rendszer még fi nomítást 
igényel. Vannak még olyan készítmények, 
amiket nem fogad be a rendszer. A házi-
orvosnál receptírás céljából továbbra is 

meg kell jelenni. 
Javaslom, hogy a 
gyógyszerek kivál-
tása történjen kez-
detben a megszo-
kott, régi módon, 
de természetesen 
az elektronikus ki-
váltási forma is már 
megkísérelhető. Nem árt tudni, hogy nem 
csatlakozott még minden patika sem a kö-
zös egészségügyi térhez. 
Az újfajta, chippel ellátott e-személyi elké-
szítése mielőbb ajánlott, mivel egy év múl-
va ezzel tudjuk majd a legegyszerűbben 
kiváltani gyógyszereinket. Mindemellett 
természetesen egyéb alternatív megoldá-
sok is lesznek.  

dr. Kovács-Kléh László háziorvos

E-recept novembertől 
Ecseren is

Ecser Nagyközség Önkormányzata saját 
forrásaiból új autóbuszvárókat építtetett. 
Öt darab új váró készült el azokon a he-
lyeken, ahol eddig nem volt ilyen épít-
mény. A beruházást az önkormányzat 
saját forrásaiból fedezte. Az Ady Endre 
utcában két modern kivitelű váró épült. 
A Rákóczi és a Bajcsy-Zsilinszky utcában 
a várók kivitelezése stílusában igazodott 
az eddigi fa építményekhez. Készültek új 
hirdetőtáblák és szemetesek is. A Rákóczi 
utcai 6-os őrház megállónál felújították az 
autóbuszöblöt is. A kivitelezést az Ecseri 
Kommunális Szolgáltató Kft . végezte. Re-
méljük, a beruházás elnyeri az ecseri uta-
zók elégedettségét.

Új buszvárók 
a faluban

Advent második vasárnapján – decem-
ber 10-én – délután 14 órakor a Búdká-
nál közös gyertyagyújtást szervez Ecser 
Nagyközség Önkormányzata és az Ecseri 
Szlovák Önkormányzat.

Ezt követően rövid kulturális program 
mellett forró teával és forralt borral várjuk 
az érdeklődőket.

Adventi gyertyagyújtás

Átadásra került a parkoló a település 
központjában és átadásra kerültek a 
buszvárók is. Több évtizedes lemaradá-
sunkat pótoltuk ezekkel a beruházások-
kal, bízva abban, hogy kis mértékben 
hozzájárulunk az utazók mindennapi 
komfortjához. 

Mint korábban már említettem, a 
MÁV-val is sikerült aláírnunk a meg-
állapodást, november közepétől már az 
EKO Kft . üzemelteti a várótermet. Ez a 
nyitást, zárást, takarítást, illetve a peron 
és váróterem környezetének kezelését 
jelenti.  A fűtés jelenleg nem üzemel az 
épületben, de az esőtől, más csapadék-
tól, erős széltől megvédi a várakozókat. 
A jegykiadó automata nem került át-
adásra, annak a működtetését továbbra 

is a MÁV START Zrt. végzi. A nyitva 
tartás az épületen kifüggesztésre kerül. 

Több beruházásunk elkészül még az 
idei évben, az önkormányzat tulajdo-
nában lévő épületeink szigetelése (hom-
lokzat-és födémszigetelés), nyílászáró 
csere és az épület napelemmel való fel-
szerelése rövidesen a végére ér. Az iskola 
felújítása befejeződött, az orvosi rende-
lő, a polgármesteri hivatal és az EKO 
Kft . által használt önkormányzati épület 
felújítása pedig reményeink szerint né-
hány hét múlva szintén befejeződik.  

Az Arany János utca felújítása sajnos 
a vízvezetékcsere során felmerült prob-
lémák miatt átcsúszik a következő évre, 
addig az út ideiglenes helyreállítását a 
DPMV Zrt.  végzi majd el. Szintén jö-

vőre csúszik át 
a Kálvárián az 
útépítésünk és 
a Polgármesteri 
Hivatal bővítése 
is. Örömmel ér-
tesültünk, hogy 
útfelújításra sike-
rült pályázati for-
rást nyernünk, ebből a Szent Imre utca 
felső szakaszát fogjuk újraaszfaltozni. 

Itt köszönöm meg dr. Szűcs Lajos kép-
viselő úrnak a segítségét. Több pályáza-
tunk van még elbírálás alatt, remélem, 
ezek közül is lesz, amelyiken nyerni tu-
dunk.

Gál Zsolt 
polgármester 
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Nagy várakozás előzte meg, s az ünnep érkez-
tére el is készült az új ’56-os emlékmű, hogy az 
előzetes elképzeléseknek megfelelően a forra-
dalom évfordulóján már itt róhassák le kegye-
letüket az ecseriek a hősök előtt. Az időjárás 
azonban közbeszólt, s a lezúduló országos eső 
sajnos keresztül húzta e számításokat.

Így az ünnepi műsor a Rábai Miklós Műve-
lődési Házban került megrendezésre, melynek 
díszvendégei voltak dr. Szűcs Lajos, a Pest Me-
gyei 7. sz. Egyéni Választókerület   országy-
gyűlési képviselője, Gál Zsolt polgármester, 
Barta Zoltán jegyző, valamint az emlékművet 
készítő Lestyan-Goda János Csontváry-díjas 
szobrászművész.

Gál Zsolt polgármester ünnepi beszédében 
mindenekelőtt köszönetet mondott azoknak, 
akik segítették az emlékmű elkészültét. Dr. 
Szűcs Lajos országgyűlési képviselőnek meg-
köszönte az általa nyújtott bátorítást ahhoz, 
hogy induljanak a kiírt pályázaton, így érve 
el a szükséges anyagi források előteremtését. 
Szintén elismerését fejezte ki a parkolót és a 
tér kiépítését végző HungaroControl Zrt-nek, 
valamint a kivitelezési munkákat lebonyolító 
EKO Kft -nek és Nagy Sándor vállalkozónak. 
S végül, de nem utolsósorban megköszönte 
az emlékművet készítő Lestyan-Goda János 
magas színvonalú, igényes művészi teljesít-
ményét, melynek eredményeképpen sok más 
híres köztéri alkotása mellett most már Ecser 

is büszkélkedhet eggyel.
Amint a településvezető mondotta, október 

23-án egy olyan 61 évvel ezelőtti eseményre 
emlékezünk, mely meghatározó szerepet ját-
szott a XX. századi Magyarország történelmé-
ben. Maga a forradalom rövid volt, ám annál 
jelentősebb. Mindenki mást várt tőle: mást 
Nagy Imre, a párt, a munkások, az értelmiségi-
ek, az egyetemisták. Egy dolog volt csak közös: 
az a vágy, hogy véget kell vetni a kommunista 
diktatúrának. S a forradalmi tíz nap lendüle-
te olyan elképzelhetetlen változásokat hozott, 

mint hogy ledőlt a Sztálin szobor, kiléptünk 
a Varsói Szerződésből s visszaállítottuk a 
Kossuth-címert. A remény azonban hamar 
szertefoszlott, s utána vérfürdő következett: a 
Kossuth téri támadás, Nagy Imre és mártír-
társai letartóztatása, majd kivégzése. Az utána 
következő diktatórikus hatalomban pedig – 
mely csak félelmet és bizonytalanságot adott 
– elnémították az emlékezőket. S nagy törté-
nelmi léptékben mérve is igaz az, hogy amiről 
sokáig nem beszélünk, az kitörlődik. 
Életben kell tehát tartani az akkori 

Október 23.

Ötvenhat hősei előtt tisztelegtek

A Terror Háza Múzeum hirdette meg azt a pályázatot, melyen sikeresen 
vett részt Ecser önkormányzata. Az itt elnyert források nyújtotta pénz-
ügyi fedezet tette aztán lehetővé, hogy ma már a település is egy igényes 
’56-os emlékművel büszkélkedhessen.

A kompozíciót megalkotó Lestyan-Goda János szobrászművésznek 
nem ez az első köztéri alkotása. Debrecenben egész alakos Szabó Lőrinc 
szobra áll a Kossuth téren, autonóm szobrászatából pedig a Hal köz kis 
téren felállított plasztika ad ízelítőt. Ennek letisztult formavilága azokat 
a hal- és hálóábrázolásait idézi, amiről a szakmában is ismertté vált. 

A Magyar Képzőművészeti Egyetemen a bronzöntés művészetét ok-
tató mester Szarvasról, a Körösök vidékéről származik. Ennek köszön-
hető, hogy a halászattal kapcsolatos formák központi szerepet töltenek 
be művészetében. Számos alkotása, kisplasztikája született ebben a 
témában, hol bronzba öntve, hol kőből vagy fából kifaragva. Köztéri 
szobraival az ország több településén is találkozhatunk. Néhány példa a 
legújabbakból: 2014-ben mintázta a Bicskén, a katolikus templom hom-
lokzati fülkéiben elhelyezett egész alakos Szent II. János Pál pápa, illetve 
Kalkuttai Szent Teréz anya alakjait, ugyanebben az évben az Ybl Miklós 
bicentenárium alkalmából az építészt ábrázoló álló alakos szobrát avat-
ták Székesfehérvárott, a Zichy ligetben.

Az ecseri emlékmű megtervezését elsőként a forradalom során talá-
latot ért templom képe ihlette. Így először erre a témára készült több 
terv. Az önkormányzattal és a képviselő-testülettel való egyeztetések 
során végül az a döntés született, hogy a szomorú emlékek helyett a for-
radalom legemblematikusabb szimbóluma, a korabeli címertől felsza-
badított, lyukas nemzeti lobogó kerül megformálásra. S hogy a szobor 
leendő helye kötődjön a valós eseményekhez, azt a templom közelében 
jelölték ki. A szobrászművész nemes anyagokból, gránitból és mészkőből 

komponált művében a felület kialakításával próbálta kifejezésre juttatni 
a nagy erejű küzdelem és az azt eltipró, gyászt és fájdalmat hozó ter-

ror közt feszülő ellentmondást. Ezt úgy valósította meg, hogy a lobogó 
zászló hatását keltő trikolor kőtömb nemes anyagokból készült felületét 
nem lesimította, hanem a kőfaragó eszközök segítségével durva, nyers 
felületet alakított ki, ezzel szimbolizálva az elnyomó erők brutalitását és 
az eltiportak szenvedését, a testükön, lelkükön esett maradandó sebeket. 

A művésznek ez az első szobra Ecseren, de szlovák származása és az 
evangélikus vallása közös kapcsolódási pont a falubeli szlovák gyökerű 
emberekkel, illetve az evangélikusokkal. Talán az ezekből eredő puritán-
ság az, amik megjelennek a szobor letisztult egyszerűségében is. 

Lestyan-Goda János szobra a templom előtt

Lestyan-Goda János Szűcs Lajossal, Gál Zsolttal és Barta Zoltánnal 
beszélget az ünnepség után
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eseményeket, beszélni kell a történe-
lem egyik legjelentősebb eseményéről. 
Az Ecseren újonnan felállított ’56-os 

emlékmű is ezt a célt szolgálja. Alkalmas arra, 
hogy emlékezzünk a hősökre, akiknek nevét 
nem őrizte meg a történelem. Hajtsunk tehát 
fejet e 2600-nál is több társunk, valamint a 
migrációba kényszerülő negyedmillió előtt. 

’56 hősei megüzenték a világnak, hogy egy 
kis, megcsonkított nép kezébe vette a sorsát. 
S noha a forradalmat eltiporták, a jövő így is 
megváltozott, az emberek átformálták a tár-
sadalmat. Így október 23-án rájuk is emléke-
zünk, mert öntudatot adtak a magyarságnak.

Dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő 
elmondta, hogy a kilyukasztott zászlót áb-
rázoló ecseri emlékmű egy nagyon komoly 
szimbólumot testesít meg. A zászló, amit azért 
emelnek fel, hogy kövessék, s különösen an-
nak kitört belső része azt mutatja mindenki 
számára, hogy egy ország, egy nemzet új utat 
keres és hogy ennek segítségével láthatunk 
meg egy új irányt. Mint mondotta, egyszerre 
megrendítő és fájdalmas ez az ünnep, mert a 
hősöket elárulták, a mártírokat kivégezték és 
a forradalmat eltiporta ezernyi harckocsi. És 
mégis, ezen a napon megmutatta az erejét egy 
nemzet. Megmutatta a szív, a méltóság és az 
emberség erejét, amely többet ér, mint bár-
milyen fegyver, mert az emberek megfogták 
egymás kezét és együtt vonultak a városokban 
és a falvakban, hogy szabadságot követelje-
nek a hazának. 1956. október 23-án az össze-
fogás kifordította sarkaiból a világot és ezzel 
reményt adott minden elnyomott népnek és 
minden nemzedéknek, aki szükséget szenved. 
A képviselő rámutatott, hogy az utóbbi idő-
ben egyre több bizonyíték kerül elő a forrada-
lommal kapcsolatban, ami segít megérteni az 
akkori állapotokat. Így az ecseri megemléke-
zésen Nagy Imrének azt a levelét idézte, amit 
a mátyásföldi szovjet katonai parancsnokság 
épületében írt, ahová 1956. november 22-én 
vitték, miután mártírtársaival együtt kilépett 
a jugoszláv nagykövetségről. A levél arról a lá-
togatásról számol be, amit Roman Walter tett 
nála Gheorghiu Dej és Kádár János együttes 
megbízásából: „Jövetelének a célja röviden 
a következő volt: a helyzet Magyarországon 
rendkívül súlyos. Nekem messzemenően se-
gítenem kellene a kibontakozásban. A román 
és a magyar párt vezetői, Dej és Kádár ezt a 
segítséget abban látnák, ha én 3 - 4 hónapra 

kikapcsolódnék a magyarországi politikai és 
társadalmi életből és erre az időre elhagynám 
az országot. Dej felajánlotta, hogy menjek 
Romániába, ahol mindent megtesznek, hogy 
jól érezzem magamat. Részletes válaszomban 
kijelentettem, amit Dej és Kádár tudomására 
kívántam hozni, hogy én Magyarországot ön-
ként el nem hagyom, legfeljebb elhurcolhat-
nak és semmiféle nyilatkozatot nem vagyok 
hajlandó adni. Élesen tiltakoztam a tegnap 
történtek miatt és kijelentettem, hogy politikai 
magatartásomról csak mint szabad és függet-
len ember fogok nyilatkozni.” Amint a képvi-
selő hangsúlyozta, ’59 őszének egyik csodája 
éppen az volt, hogy a nemzet – amikor a 
zsarnok görcsös ragaszkodása a hatalomhoz 
minden eszközt megragadott – még akkor 
sem kötött egyezséget. Mert Magyarország 
szabadsága és függetlensége nem politika, 
hanem személyes ügy és személyes meggyő-
ződés arról, hogy a kommunizmus alapjaiban 
embertelen és barbár. 

A továbbiakban arról beszélt az országgyű-
lési képviselő, hogy a forradalom öröksége vi-
lágos határt húzott a jó és a rossz között, mely 
határokat nem lépheti át senki. A magyar 
forradalom ezért volt olyan megrendítő mó-
don kemény. 1956-ban a szabadság élménye 
és a jövő reménye képes volt egy olyan erős 

bizalom megteremtésére, ami döbbenetet, fé-
lelmet, majd gyűlöletet keltett a zsarnokban. 
Mert az összefogás és a bátorság erősebbé tette 
őket, mint a fegyverek az árulás és a hazugság 
hatalmát. Végezetül pedig azt hangsúlyozta dr. 
Szűcs Lajos, hogy a zsarnok szemével az egyes 
emberek csak apró porszemek. A család, a ba-
rátság és a közösség pedig csak könnyű elegy, 
amit elsodor a víz és elfúj a szél. A zsarnok 
nem érti, hogy az apró, de kőkemény kristá-
lyokból könnyen homokvihar támad, ha egy 
irányba fúj a szél. Gondolatait pedig végezetül 
azzal zárta, hogy 1956. október 23. óta tudjuk, 
hogy a lehetetlen is valósággá válhat, ha a szí-
vek együtt dobbannak. 

Az ünnepi megemlékezést a Laky Ilonka 
Általános Iskola hetedikeseinek műsora zárta, 
melyben az osztály valamennyi tanulója részt 
vett. Az igen színvonalas és megrendítő elő-
adást Kiss Katalin igazgató asszony alkalmaz-
ta színpadra, rendezte és tanította be. 

Parlamenti 
látogatás

Az alábbi tudósítást a Laky Ilonka 
Általános Iskola diákjai készítették.

2017. október 24-én néhány osztálynak 
lehetősége nyílt megtekinteni a Parla-
mentet. 

Először kívülről csodálhattuk meg az 
Országházat és a magyar zászló felhúzását. 
Ezután elindultunk a parlamenti látogató-
központ felé. Az épületbe egy beléptető 
kapun keresztül jutottunk be. Bent az ott 
folyó tárgyalások miatt csak fülhallgatón 
át hallhattuk az idegenvezető szavait.

Egy hatalmas lépcsősor vezetett fel 
minket a díszlépcsőházba, ahol gyönyörű 
szobrok és festmények díszelegtek. Onnan 
átjutottunk a kupolaterembe, ahol meg-
csodálhattuk a Szent Koronát és a koro-
názási jelképeket. Sajnos a palástot nem 
láthattuk, mert azt a Nemzeti Múzeum-
ban  őrzik. A kupolatermet olyan embe-
rek szobrai díszítették, akik sokat tettek a 
hazáért.

Beléptünk a következő helyiségbe, a tár-
salgóba, ahol a riportok szoktak készülni 
a politikusokkal. Itt sok érdekességet tud-
hattunk meg a Parlament festményeiről és 
bútorairól. Mivel az ülésteremben munka 
zajlott, s azt nem nézhettük meg, ezért 
kárpótlásul újra átmehettünk a díszlép-
csőházon, majd a kiállítóteremben folyta-
tódott az idegenvezetés. 

Nagyon tetszett az itt látható makett: a 
Parlament gyufából megalkotva. Itt ért vé-
get a látogatás.

Nagyon köszönjük a lehetőséget, hogy 
eljuthattunk a Parlamentbe.

A tudósítást készítették: Illés Kamilla, 
Béki Alexandra, Doma Zsófi a, Horváth 

Nóra, Adame Eszter
(A parlamenti látogatást dr. Szűcs Lajos, 

Ecser országgyűlési képviselője szervezte, 
aki köszönetet mondott a tanulóknak, hogy 
felkeresték az ország házát.)
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„Kell egy kis áramszünet…” 
Ünnepélyes teadélutánt rendezett a település 
idős lakói részére Ecser önkormányzata ok-
tóber 2-án, amire minden helybeli nyugdíjast 
nagy szeretettel hívtak meg.

Köszöntőjében Gál Zsolt polgármester 
elmondta, hogy az október 1-jén ma már 
világszerte megtartott Idősek Világnapja az 
ő tiszteletükre jött létre. Ez a gesztus pedig 
tulajdonképpen nem más, mint annak kife-
jezése, hogy az idősek társadalmunknak igen 
hasznos tagjai. Nagy szükségünk is van az ő 
tapasztalatukra, a türelmükre, az odaadásuk-
ra, ahogy tanítanak, nevelnek bennünket. 
Ecseren is hagyomány már, hogy ez alkalom-
mal azzal a szándékkal jövünk össze, hogy 
kifejezzük az irántuk való tiszteletüket. Így ez 
a nap nem más, mint a szeretet napja. Ennek 
kapcsán pedig megosztott néhány gondolatot 
a szeretetről. Mint mondotta, mi emberek fur-
csa lények vagyunk: tudunk örülni, sírni, sze-
retni, de a szeretet adja a legnagyobb örömöt 
is. Így mindegy, hogy ajándékul mit adunk, a 
lényeg csak az, hogy szívből jöjjön. A szeretet-
nek van a legnagyobb kötő- és összetartó ereje 
is. Végezetül a településvezető mindenkinek 
azt kívánta, hogy érezze családja, hozzátarto-

zói szeretetét és tiszteletét, az ünnepi műsor-
hoz pedig jó szórakozást kívánt. Erről pedig 
az Andrássy Utcai Óvoda kis palántái gon-
doskodtak, akik előadásukkal elvarázsolták az 
ünneplő nyugdíjasokat. Ám óvodai foglalko-
zásaik során fi gyelmes ajándékként könyvjel-
zőt és kinyitható kis könyvecskét is készítettek 
az idősek részére színes kartonpapírból. En-
nek belső lapjára 
pedig mi mást 
is ragaszthattak 
volna olvasni-
valóként, mint 
Aranyosi Ervin 
sorait a szere-
tetről. S míg az 
ovisok nagyon 
fegyelmezetten 
kivonultak a 
művelődési ház 
színháztermé-
ből, Szatmári 
Zsuzsa műsor-
vezető teára és egy kis fi nom sütemény elfo-
gyasztására invitálta az ünnepelteket. 

Ezt követően zenés produkciót láthattak a 

színpadon, pontosabban annak előterében 
Tarnai Kiss László nótaénekes előadásában. 
Azonban a művész szokásával ellentétben 
nem a színpadra, hanem az elé érkezett meg, 
hogy minél közelebb lehessen közönségéhez. 
Igen stílusosan pedig a „Kell egy kis áramszü-
net…” kezdetű slágert énekelte, utalva arra, 
hogy időközben az egész településen elment 
az áram. De ez a kellemetlenség nem szegte 
kedvét, s a nagyérdemű mikrofon és hangosí-
tás nélkül élvezhette csodás hangját és párat-
lan produkcióját. 

Tarnai Kiss László

November ESEMÉNY HELYSZÍN SZERVEZŐ
17. Mesesarok Hetvenkedő nyúl Művelődési Ház Művelődési Ház
18. Vecser Kupa (dartsverseny) Művelődési Ház Ecseri Kulturális és Sport Egyesü-

let, Varázs Lovas SE, Vecsés SE
24. Adventi koszorúkészítés és mézeskalácssütés Művelődési Ház Művelődési Ház
25. Erzsébet- és Katalin napi Bál Művelődési ház Doma Renáta, Gébele Mónika
26. Erzsébet- és Katalin napi Bál Művelődési Ház: Teleház Nyugdíjas klub
26. Környezetvédelmi Nap Horgásztó Rákosmezeje Horgászegyesület

December ESEMÉNY HELYSZÍN SZERVEZŐ
03. Mikulásvásár Művelődési ház Művelődési Ház, Polgárőr Egyesület
03. Polgárőr Mikulás Ecser Ecseri Polgárőr Egyesület
05. Mikulás Cserfa Kuckó Óvoda Cserfa Kuckó Óvoda
06. Mikulás Andrássy Utcai Óvoda Andrássy Utcai Óvoda
06. Kézműves-foglalkozás Cserfa Kuckó Óvoda Cserfa Kuckó Óvoda
10. Márton Napi Mulatság és Lámpás Felvonulás Andrássy Utcai Óvoda Andrássy Utcai Óvoda
12. Luca napi vásár Művelődési Ház Művelődési Ház
14. Karácsonyi ünnepség Cserfa Kuckó Óvoda Cserfa Kuckó Óvoda
16. Mindenki karácsonya Művelődési Ház Művelődési Ház
18. Karácsonyi ünnepség Andrássy Utcai Óvoda Andrássy Utcai Óvoda
18. Idősek karácsonya Művelődési Ház Önkormányzat
21. Karácsonyi ünnepség Művelődési Ház Laky Ilonka Általános Iskola 
24. Pásztorjáték és „éjjeli mise” Templom Egyházközség
31. Év végi hálaadás Templom Egyházközség
31. Szilveszteri bál Művelődési Ház Művelődési Ház

Év végi programajánló

* A változtatás jogát fenntartjuk.
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A kocsma hasznáról és a tót hagyományokról

A Sári Rozmaring Hagyományőrző Assszonykórus énekel

Mint arról képes tudósításban októberi szá-
munkban beszámoltunk, szeptember 30-án 
rendezte meg az Ecseri Szlovák Önkormány-
zat a Szent Mihály-napi Vigalmat. S vigalom-
ról lévén szó a kellő hangulat megteremtéséről 
már a kezdet kezdetén Szlovákiából érkezett 
vendégek gondoskodtak, mégpedig a trencsé-
ni Opatovanka fúvószenekar tagjai. Gál Zsolt 
polgármester ünnepi köszöntőjében elmond-
ta, hogy e naphoz számos népi hiedelem és 
szokás kapcsolódik. Ennek kapcsán, valamint 
ismervén a szervezőket és fellépőket pedig 
biztosította a vendégeket, hogy remek szóra-
kozásban lesz részük. Az eseményen részt vett 
Hollerné Racskó Erzsébet, az Országos Szlo-
vák Önkormányzat elnöke is. Ünnepi beveze-
tőjében egyebek között hangsúlyozta, hogy az 
ilyen s ehhez hasonló összejövetelek szerve-
zésében részt vevő aktivisták, kultúrával fog-
lalkozó szakemberek és közönségszervezők 
bizonyos vonatkozásban példaként szolgál-
hatnak a szélesebb értelemben vett magyaror-
szági szlovák közösségek számára is. S mi az, 
amivel példát adhatnak? A jeles napokhoz és 
ünnepekhez kötődő szokások felelevenítésé-
vel, mellyel azokat visszahozzák az életünkbe. 
Amiből aztán ily módon – talán nem hangzik 
jól, de mégis így van – egyfajta árut próbálnak 
csinálni. S hogy hogyan? Előhúzzák a kabát és 
a ládák mélyéről, s akár turizmus, akár kul-
túrturizmus formájában felkínálják a többségi 
világ számára ezeket a kincseket.

A Cserfa munkatársa a rendezvény előtt be-
szélgetett az elnökkel.

- Kérem, 
röviden ér-
tékelje a mai 
rendezvényt! 
Mi jut eszébe 
róla?

- Az ecse-
riek és a Pest 
k ö r n y é k i 
szlovák lakta 
t e l e pü l é s e k 
bizonyos ér-
telemben út-
törőmunkát 
végeznek a 
tekintetben, hogy felelevenítsék az egyes jeles 
napokhoz és különböző ünnepi alkalmakhoz 
kötődő hagyományokat. Ez a jelenlegi is egy 
ilyen nap. S történt mindez annak ellenére, 
hogy bizonyos értelemben borzasztó nehéz 
a nyelvre építeni a jelenlegi tevékenységüket. 
Ezért úgy gondolom, hogy az ilyen közössé-
gek egyfajta mintaként szolgálhatnak még 
azon régiók számára is, ahol a nyelv talán job-
ban megmaradt, de nem ennyire tudatosan 
őrzik az ilyen jellegű hagyományaikat. Sze-
rintem ez egy nagyon jó dolog és ezek mind 
olyan alkalmak, amikor összejöhetnek az itte-
ni szlovák közösségek képviselői. 

- Nem megy automatikusan egy ilyen ren-
dezvény? Ehhez egyéni kezdeményezések kel-
lenek?

- Abszolút. Az ilyen rendezvények nem 
jönnek létre automatikusan, hanem egyéni 
kezdeményezések kellenek hozzá. A folklór-
nak bizonyos elemei, melyek az ünnepekhez 
vagy jeles napokhoz kötődnek ugyanis már 
nincsenek jelen a mi életünkben. Ezért egy-

fajta tudatos munka kell ahhoz, hogy ismét az 
életünk részeivé váljanak. S mindez itt szeren-
csére megvan. 

- Örült, hogy eljött?
- Nagyon örülök, hogy itt lehetek. Ebben az 

időszakban nagyon sok rendezvény van or-
szágszerte.  S úgy gondolom, az nagyon fon-
tos, hogy ilyen sok emberrel együtt tudunk 
ünnepelni. 

Aszódi Csaba András, az Ecseri Szlovák 
Önkormányzat elnöke egy stílusos közmon-
dással kezdte köszöntő beszédét. Ennek ér-
telmében a kolbász legyen hosszú, a beszéd 
meg rövid, így szándéka szerint igyekezett 
mondókáját rövidre fogni. Kezében tartva 
a közel hatvan éves ’Jövendők’ című lapot, 
melynek a címlapja egy ecseri bál népvise-
letbe öltözött asszonyait ábrázolta, néhány 
sort idézett az 1958-as kiadású újságból. Az 
’Ecser és a lakodalmas’ című cikk a követke-
zőket írta: „Bő kettőszáz esztendővel ezelőtt a 
Grassalkovich uradalom vagy húsz-huszönöt 
felvidéki családot hozatott a Pest alatti Ecserre 
a török hódoltság alatt kipusztult magyar job-
bágyok pótlására. Ezek az emberek odafönt a 
Kárpátok bércei között nem sokat törődtek 
népszokásaikkal. De itt, a magyarok gyűrű-
jében egyszerre ráébredtek, hogy őrizni kell 
szlovákságukat, különben mint nemzetiség 
megsemmisülnek.” Ennek szellemében úgy 
vélte, hogy amíg olyan táncosaik vannak, akik 
őrzik az ecseri tót hagyományokat, addig az 
idézett cikk ma is éppen úgy érvényes, mint 
hatvan évvel ezelőtt. Ezt követően arra tért ki, 
hogy miért éppen Szent Mihály napra került a 
találkozó. Mint mondotta, az idézett cikk em-
líti Grassalkovich Antalt és azt a szerződést, 

amit az akkori ecseriekkel kötött a földesúr. 
Ez, egyebek között, két dátumot említ arra 
vonatkozóan, hogy mi a falu kötelessége. Az 
egyik a tavaszi Szent György naphoz kapcso-
lódik, amikor maga a szerződés is keletkezett, 
a másik pedig Szent Mihály naphoz. Ez utób-
bihoz kötötte a szerződés a jobbágyok bizo-
nyos jogait is, például hogy tavasztól őszig, 
Szent Mihály napig a községi kocsma haszna 

a földesurat illette, ősztől tavaszig pedig a kö-
zséget. Ezért esett tehát a választás a találkozó 
megtartására Szent Mihály napjára, hiszen az 
már közel háromszáz évvel ezelőtt is említésre 
került. S aki a faluban lakik és hallja a haran-
got, az tudja, hogy Szent György naptól Szent 
Mihály napig nyolc órakor, Szent Mihály nap-
tól Szent György napig pedig hét órakor szól 
az esti harangszó. Tehát ez a szokás megma-
radt a régi időkből Ecseren.

Ezt követően a műsort vezető Jármai Ildikó 
röviden bemutatta a műsorban fellépőket.  

A 2011-ben alakult maglódi Roszicska Ha-
gyományőrző Ének és Tánccsoport Egyesület 
maglódi szlovák népviseleti ruhában adta elő 
a Szentesi Zoltán által koreografált magló-
di táncokat. Munkájuk színvonalát, melybe 
igyekeznek az ifj úságot is bevonni, mi sem bi-
zonyítja jobban, mint hogy 2012-ben Pálhá-
zán, 2013-ban és 2015-ben pedig Szarvason 
díjazták produkcióikat ezüst minősítéssel.

A Cinkotai Hagyományőrző Dalkör és a 
csömöri Báló Lipót Kulturális Egyesület kö-
zös produkciójában szlovák rózsás csokrot 
adott elő. A két csapat tagjai közösen végzett 
munkájuk során nemcsak barátokra leltek 
egymásban, hanem eközben olyan szintre 
fejlesztették tudásukat is, hogy 2015-ben a 
Vass Lajos Népzenei Versenyen ezüst, míg az 
ugyanebben az évben a KOTA által szervezett 
versenyen Pilisszentkereszten arany minősí-
tést nyertek.

A kórus- és tánccsoportként is működő 
Nagytarcsai Hagyományőrző Kulturális Egye-
sület elődje már az 1950-es években megala-
kult Nagytarcsai Hagyományőrzők néven. A 
több átalakuláson átesett csoporthoz 2007-

Hollerné Racskó Erzsé-
bet, az Országos Szlovák 
Önkormányzat elnöke
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ben csatlakozott a ’Vencsok’ asszonykórus, s 
ez új lendületet adott munkájuknak. Az Er-
délyt, Finnországot és Prágát is megjáró kis 
csapat az ecseri rendezvényen galgagutai és 
nagytarcsai báli táncokat adott elő, s a vendé-
gek meghallgathatták az asszonykórus énekét 
is.

A főváros XVII. kerületének hagyományos 
szlovák népi kultúráját őrző Keresztúri Szlo-
vák Asszonykórus az idén megkapta a ma-
gyarországi szlovák kulturális tevékenység 
legmagasabb elismerését, a Nemzetiségünkért 
díjat. Az immár két önálló CD-vel is büszkél-

kedő társulat a Szent Mihály napi rendezvé-
nyen két dalcsokrot adott elő. Az első a saját 
gyűjtésükből összeállított keresztúri szlovák, 
míg a második a Bartók Béla rákoskeresztúri 
gyűjtéséből összeválogatott kétnyelvű dalokat 
szólaltatta meg.

A kistarcsai Pannónia Néptáncegyüttes 
fennállásának húsz éve óta már igen szép si-
kereket mondhat magáénak. A helyi szlovák 
gyűjtésből Szilágyiné Suba Éva által koreogra-
fált ’Szent István napi köszöntő’ című produk-
ciójukat 2009-ben a szarvasi Táncforgatagon 
arany minősítéssel és különdíjjal jutalmazták. 
Hasonlóképpen arany minősítést nyertek a 
2012-es ’Szlovák pacsirta’ minősítő versenyen 
is. Mostani ecseri fellépésükön pedig a pest 
környéki szlovák táncmotívumokat és dalokat 
színpadra állító Kistarcsai mulatóst mutatták 
be.

A Sári „Rozmaring” Hagyományőrző Asz-
szonykórus is több rangos szakmai elismerést 
mondhat már magáénak, melyek közül a leg-
büszkébbek talán a KOTA Országos Minősí-
tésen szerzett arany fokozatra. Az autentikus 
magyar és szlovák népdalkincset és a hagyo-
mányos népviseletet ápoló csoport most egy 
szlovák népdalcsokrot adott elő.

A Szent Mihály-napi Vigalom ünnepi va-
csorával folytatódott és táncos mulatsággal, 
bállal fejeződött be.

Keresztúriak

Idén 25 milliárd forint, jövőre 50 milliárd 
forint értékben hirdet meg forrásokat a 
kormány a kevésbé fejlett Pest megyei te-
lepülések számára, ami a tavaly lekötött 5 
milliárd forinttal együtt 80 milliárd forint 
állami támogatást jelent - mondta Rákossy 
Balázs, az európai uniós források felhaszná-
lásáért felelős államtitkár minapi sajtótájé-
koztatóján Budapesten. Mint arról lapunk-
ban korábban hírt adtunk, a kompenzációs 
pályázatok révén Ecseren két cég – a V-
CASTING Öntödei Termelő és Szolgáltató 
Korlátolt Felelősségű Társaság és az Exsafe 
Kft . – összesen 135 millió forint forráshoz 
jutott.

A fejlesztési elképzeléseket az államtit-
kár tájékoztatása szerint 2021-ig valósít-
hatják meg a Pest megyei vállalkozások és 
önkormányzatok. Rákossy Balázs arra is 
kitért, hogy az óvodák és bölcsődék ellá-
tottságának, állagának fejlesztésére több, 
mint 6 milliárd forintra pályázhatnak a 
Pest megyei önkormányzatok a 80 milliárd 
forintos program keretében. Ezen felül a 
kormány egy komplex program keretében 
100 milliárd forintot fordít országos szinten 
az óvodai és bölcsődei férőhelyek számának 
növelésére - tette hozzá.

A pályázatból bölcsődék és óvodák fel-
újítására és a férőhelyek bővítésére 30-150 
millió forintra lehet pályázni, miközben új 
intézmények létesítésére a Pest megyei ön-
kormányzatok rendelkezésére 200-400 mil-
lió forint áll.

Rákossy Balázs arra is kitért, hogy a kor-
mány tavaly két olyan döntést is hozott, 
amelyek célja segíteni az európai uniós for-
rásokról lemaradó, kevésbé fejlett Pest me-
gyei térségeket. Egyrészt 2021-től szétvá-
lasztották Budapestet 
és Pest megyét, hogy 
ez utóbbi önálló ré-
gióként pályázhas-
son az európai uniós 
forrásokra. Másrészt 
annak érdekében, 
hogy valamilyen 
k omp e n z á c i ó b a n 
addig is részesülhes-

senek a települések, elkülönítettek a Pest 
megyei pályázók részére 80 milliárd forint 
állami forrást.

Szabó István, a Pest megyei közgyűlés 
elnöke a sajtótájékoztatón elmondta: jelen-
tős mennyiségű forrástól esett el a közép-
magyarországi régió azért, mert Budapest 
miatt az uniós átlagot meghaladó GDP-vel 
rendelkezik, ami már önállóan Pest megyé-
ről nem mondható el. A régiós beosztás 
megváltoztatásával a kormány tizenöt éve 
fennálló problémát orvosolt – tette hozzá.

A tavaly decemberben kiírt, ötmilliárd 
forint értékűt pályázatokra ipartelep-fej-
lesztésre és közúti építésre több mint há-
romszoros volt a túljelentkezés - közölte a 
közgyűlés elnöke, aki arra is kitért, hogy a 
nagy érdeklődés miatt másfél milliárddal 
megemelték a keretet.

Az egészségügyi alapellátásban Szabó 
István szerint jelentős elmaradások voltak 
egyes Pest megyei településeken - ezért is 
írtak ki idén többek között ezen a területen 
pályázatokat, amelyek értékelése jelenleg 
zajlik. Idén további vállalkozói parkok ki-
alakítására, kis- és közepes vállalatok esz-
közbeszerzésére és belterületi utak kiépíté-
sére hirdetnek még meg forrásokat.

Szűcs Lajos országgyűlési képviselő, 
Pest megyei fejlesztési biztos azt hangsú-
lyozta, hogy Pest megye fejlesztése nem-
zetgazdasági kérdés, hiszen itt él az ország 
lakosságának egyharmada, itt működik a 
vállalkozások közel 35 százaléka és a GDP 
majdnem 40 százalékát itt termelik meg. 
Nem elijeszteni kell innen a cégeket, hanem 
biztosítani kell számukra a feltételeket ah-
hoz, hogy további jó eredményeket érjenek 
el - jegyezte meg Szűcs Lajos.

80 milliárd forint Pest megyének
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A Cserfa következő, 2017. 12. szá-
ma december 9-én jelenik meg. 
Nyomdába adás: december 4., 16 
óra.  Lapzárta: november 27.

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.

Hinni vagy 
botránkozni?
Halottak napja környékén felmerül a kér-
dés: valóban van-e örök élet? Minap a tv 
egyik műsorában arról beszélt az egyik 
színésznő, hogy az „előző életemben…” 
Ez az úgynevezett lélekvándorlás tévhite. 
Az örök élet hitetlen megfogalmazása. 
Fából vaskarika. Csak az evilági körülmé-
nyek között eltöltött időben gondolkodik. 

Egyik iskolában a tantestület egyik tagja 
így méltatlankodott: minek a gyerekeket 
megosztani, erkölcs és hitoktatás között? 
Menjen mindenki a maga templomába… 
Mikor észrevette, hogy jelen van a hitok-
tató, elhallgatott, nyilván érezte: helytelen, 
igaztalan dolgot hangoztatott. 

A botrány akkor keletkezik, ha téves vé-
leményével a gyermekeket is megmérgezi. 
„Aki a bennem hívő kicsinyeket rosszra 
tanítja, jobb, ha malomkövet kötnek a 
nyakára és a tengerbe dobják” – mondja 
Jézus.  Mindenki, aki gyermekek nevelé-
sével foglalkozik, súlyos felelőséggel tar-
tozik a mindenkit számon kérő Krisztus 
előtt. 

Jézus megjelenésével össze van kötve 
a botránkozás veszedelme. Aki hittel tud 
ránézni, annak világít, mint a „világ vilá-
gossága”, akiben nincs meg a hit, annak 
esztelenség, oktalanság, zűrzavar. Szent 
Pálnak mondta Fesztus helytartó, aki 
Jézus titkát magyarázta: „Esztelen vagy 
Pál, a sok tudomány esztelenségbe visz 
téged” (Ap. Csel. 26,24) Egy kínai bölcs 
mondás: Ha nem tudunk görögül, lehet a 
világ legokosabb igazsága, csak pontokat 
és vesszőket fogok látni. Ehhez hasonlóan 
a hit az, ami értelmet ad a látszólagos el-
lentmondásoknak és oktalanságoknak. A 
Hit tudja értékelni Krisztust. Aki Istennek 
levele, hozzánk „nem tintával, hanem az 
élő Isten lelkével írva.” (2 Kor. 3,3.) „Isten 
maga támaszt világosságot szívünkben, 
hogy felragyogjon Isten dicsőségének is-

merete Jézus Krisztus arcán.” (2. Kor 4, 
6.) Viszont annak, aki nem hisz, annak 
nem marad más hátra, mint botránkozni, 
értetlenkedni Krisztus személyén és taní-
tásán.  

Magukat az apostolokat Jézusnak több-
ször kellett felrázni. Hol enyhe szemrehá-
nyással, hol meg indulatos kifakadással: 
„Még ti is mindig értelem nélkül vagy-
tok?” – kérdi keserűen (Mt. 15,16) „Mit 
csüggedtek úgy el? Még mindig nincs 
hitetek?” (Mk. 4, 40.) Így számolja fel az 
apostolok lelkében Istenről és Magáról a 
téves hitet. 

A hit Jézus hasonlata szerint búza-
szem, belehull a lélekbe. Olyan, mint a 
búzaszem találkozása a földdel. Gyökeret 
ereszt, szárat növeszt, a kalászban pely-
vába burkoltan érleli ki a tiszta búzát. Az 
emberi gondolatokkal és érzésekkel való 
találkozásban a hit sok olyan alakzatot 
mutat, aminek le kell foszlania később, de 
ami szükséges ahhoz, hogy kifejlődjék és 
megérjen. A botránkozás ugyanis akkor 
áll be a lélekben, amikor egész pontosan 
ráébredünk, hogy mit is mondott vagy 
mit is akar az Isten. 

A kenyérszaporítás után lelkesednek 
még akkor is, amikor olyan „kenyeret 
ígér, amitől nem fognak megéhezni.” De 
amikor azt mondja: „Én leszek az élő Ke-
nyér, az Én testen az”, a tömeg elmegy. 
„Kemény beszéd!” „És már nem járnak 
vele” (Ján. 6, 61 – 67.) A 12 apostol marad, 
„Uram, hová menjünk, neked örök élet 
Igéid vannak”. Ha hagyjuk, Krisztus meg-
tisztít a pelyvától. S olyan élményben lesz 
részünk, mint amikor a sötét szobából a 
napfényre lépünk. Lehet egy ilyen pillanat 
akkor is, amikor szeretteid sírjánál meg-
állsz és imádkozol.  

Barotai Endre plébános

Német és osztrák ügyfeleinknek eladó 
házakat, lakásokat és építési telkeket 
keresünk. Tel: 06-20-479-9001  www.
ebeningatlan.hu

Ingatlan
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eldugott

Mindenszentek napján a szentmise után indult a menet az áhitatra a templomból a  temetőbe. 
A vonuláshoz az Újhartyáni Fúvószenekar szolgáltatott alkalomhoz illő zenét.  A sírkertben a 
közösség tagjai Barotai Endre plébánossal emlékeztek az elhunytakra.

A vidám szórakozás jegyében telt el az idei szüreti bál a 
Laky Ilonka Általános Iskolában

Az Újhartyáni Fúvószenekar a menetben

Az őszi családi nap is hasznos munkával 
telt a Cserfa Kuckó Óvodában 

Közös éneklés a feszület előtt
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