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Testületi ülés – március 13.Testületi ülés – március 13.

A márciusi rendes képviselő-testületi ülés 
kezdetén, a napirendi pontok tárgyalásá-
nak megkezdése előtt Gál Zsolt polgár-
mester ezúttal is kérte a képviselőket, 
hogy döntéseik meghozatalakor, hozzá-
szólásaik megfogalmazásakor meggon-
doltan, a választóikat, az ecseri polgáro-
kat képviseljék. Képviselői munkájukat 
az ecseri önkormányzat képviseletében 
végezzék, minden egyéb érdek hátraszo-
rításával.

Az Ecseri Temetőt üzemeltető Golgota 
Bt. tavalyi tevékenységéről szóló beszá-
molót egyhangúlag támogatta az oktatási 
és szociális bizottság. A napirend tárgya-
lásán jelen volt Szepesi Antal, a Golgota 
Bt. vezetője, aki a képviselők számára né-
hány nyitott kérdést is felvázolt. Szó esett 

arról, hogy a temető egy gazos részét meg 
lehetne tisztítani, ahol további 20-30 sírra 
van hely. Tájékoztatta a képviselőket arról 
is, hogy a kolumbáriumban már csak hét 
üres urnafülke található. E kevés hely leg-
feljebb fél évre elegendő, de lehet, hogy 
hamarabb is elfogy, ezért sürgető lenne új 
kolumbárium megnyitása. Szilágyi Ká-
roly alpolgármester kérdése nyomán el-
hangzott az is, hogy a temetőbe a szemét 
behordása már nem jellemző, viszont a 
hátsó részen az átjárással továbbra is gond 
van. a kőrakáson. Gál Zsolt polgármester 
jelezte, az aktuális tennivalókról egy kö-
zeljövőben megszervezendő bejárás során 
egyeztetnek. A képviselők ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül elfogadták a Golgo-
ta Bt. 2011-es tevékenységéről szóló be-

számolót. 
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ülésre Hosszú Mihály, a polgárőrök ve-
zetője. Elhangzott, az a gyakorlat, hogy 
esetenként a rendőrséggel közösen men-
nek a polgárőrök járőrözésre. Azért van 
szükség polgárőri segítségre, mert kevés 
az intézkedésre jogosult rendőr.  A prob-
léma az, hogy sokszor az így odarendelt 
polgárőrt elküldik, hogy nincs rá szükség, 
vagy nincs is senki az őrsön. Ráadásul azt, 
hogy nincs szükség polgárőrre, telefonon 
nem  jelzik, tehát ez nagy gond, mert ha 
egy civil ember úgy szervezi az életét, 
hogy el tudjon menni polgárőrködni, 
esetleg szabadnapot vett ki a munkahe-
lyén, kellemetlenül érinti, ha feleslegesen 
megy oda. Gál Zsolt polgármester jelezte, 
a faluvezetés sem elégedett minden rend-
őri megoldással. Jobb lenne az óvodák és 
az iskola előtti közterületi szakasz rendőri 
biztosítása, s nem elssősorban az Arany 
János utcában a sebességméréssel elvon-
ni az energiát a falu közérdekeit inkább 
szolgáló rendőri megoldásoktól. A mo-
nori rendőrség élén kapitányváltás történt 
március 15-tel. Az önkormányzat vezeté-
se is mindent elkövet azért, hogy Ecser 
közbiztonságának javítása érde-
kében a kapcsolat működésében 

Hosszú Mihály a polgárőrség és rendőrség együttműködését feljesztené

Falugyűlés! Tisztelt Ecseri Lakosok! 
Április 23-án 18 órai kezdettel Falugyű-
lést tartunk a Rábai Miklós Művelődési és 
Közösségi Ház Könyvtár nagytermében. A 
Falugyűlésre minden érdeklődőt szeretettel 
várunk.                       Polgármesteri Hivatal
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meglévő anomáliákat ki lehessen 
küszöbölni.

A képviselő-testület öt igen és 
egy ellenszavazat mellett elfogadta az 
Arany János utcai Lakásszövetkezet 2011. 
évi tevékenységéről szóló beszámolót. A 
szervezet élén személyi változás történt: 
február 20-i hatállyal új elnöke van a 
szervezetnek Halász Zoltán személyében. 
A beszámolóban szerepel az önkormány-
zattal kötött támogatási szerződés szerinti 
összeg felhasználása. Ennek értelmében 
az önkormányzat kilencvenhat hónapon 
keresztül támogatja a Panel Plusz Prog-
ramban megvalósult hőszigetelést és nyí-
lászárócserét.  

A szabálysértési alakzatot tartalmazó 
önkormányzati rendeletek módosítása 
kapcsán Barta Zoltán jegyző elmondta, új 
szabálysértési törvényt fogadott el a par-
lament, amely április 15-én lép hatályba. 
A jogszabály kimondja, szabálysértést 
csak törvény állapíthat meg. Korábban 
ez nem így volt. Az önkormányzatoknak 

a szabálysértési rendelkezéseiket hatá-
lyon kívül kell helyezniük. Barta Zoltán 
elmondta, ha vannak a törvényben olyan 
szabálysértési alakzatok, amivel be lehet 
azonosítani az aktuális helyi tényállást, 
akkor ez alapján igazgatási bírság szab-
ható ki. Az önkormányzatnak lehetősége 

lesz a kirívóan kö-
zösségellenes maga-
tartást szankcionálni. 
Azok miatt azonban 
nem szabálysértési 
bírságot kell fi zetni-
ük az elkövetőknek, 
hanem közigazgatási 
bírságot. Ez egy fok-
kal gyengébb jogosít-
vány, mint a korábbi 
volt.  Az önkormány-
zat az eddigi hatósági 
pozícióból feljelentő 
pozícióba kerül. A 
képviselő-testület 6 
igen szavazattal – el-
lenszavazat és tar-

tózkodás nélkül – megalkotta az egyes 
önkormányzati rendeletekben meghatá-
rozott szabálysértési rendelkezések hatá-
lyon kívül helyezéséről szóló rendeleteket 
módosító helyi jogszabályt.

A Polgármesteri Hivatal telje-

Szepesi Antal (Golgota Bt.) kiegészítőt fűz a beszámolóhoz

Minden település olyan erős, amilyen erő-
sek a civil szervezetei – tartja a mondás. 
Ennek szellemében Ecser Önkormány-
zata igyekszik támogatni a helyi lakosok 
szerveződéseit.

Tavaly óta az ecseri civil szervezetek, 
egyesületek pályázati úton juthatnak ön-
kormányzati forráshoz. Ez a megoldás 
biztosítja az esélyegyenlőséget és az át-
láthatóságot, valamint kiküszöböli az 
ad- hoc döntésekben rejlő kockázatokat. 
A képviselő-testület a költségvetés elfo-
gadása után írta ki az idei pályázatot. 

A testület 2012. március 13-i ülésén bí-
rálta el a civil szervezetek önkormányzati 
támogatásra beadott pályázatait. A testület 
az értékelés során fi gyelembe vette:

az egyesület tevékenységének a helyi 
társadalomra gyakorolt hasznosságát;

az egyesület taglétszámát;
a tagok által fi zetett tagdíj összegét;
a pályázati célt;
azt, hogy az egyesület üzemeltet-e ön-

kormányzati ingatlant;
a civil szervezet mennyi ideig használta 

ingyenesen a művelődési házat;
a szerveződés hányszor vette igénybe az 

önkormányzat által biztosított kisbuszt.
A pályázatok bontása után az Ecseri 

Önkormányzat Oktatási és Szociális Bi-
zottság javaslatára a képviselők az alábbi 
döntést hozták: Ecser Sport Egyesület: 

1.133.000,- Ft, Ecseri Polgárőr Egyesület 
500.000,- Ft, Zöld Koszorú Hagyomány-
őrző Kör: 350.000,-Ft, Ecseri Nyugdíjas 
Klub 350.000,-Ft, Varázs Lovas Egyesület: 
20.000,-Ft, Ecseri Kulturális és Sport Egye-
sület 350.000,-
Ft, Rákos 
Mezeje Hor-
gászegyesület 
171.000,-Ft.

A testület 
döntött továb-
bá arról, hogy 
az Ecser Sport 
Egyesület to-
vábbi támoga-
tása érdekében 
a sportpályán 
megtartott köz-
ségi ünnepségek 
vízdíját, elektro-
mos áram költ-
ségét a rendező 
szervre, a Rábay 
Miklós Művelő-
dési Házra terheli.

A legtöbb pályázat esetén a testület ab-
ban a szerencsés helyzetben volt, hogy a 
pályázott teljes összeget megítélhette. A 
szerződések megkötése után – a napok-
ban – az önkormányzat a megítélt össze-
geket többségében átutalta. Ez alól azok 

képeznek kivételt, akik havi részletekben 
kapják meg a támogatást. A szervezetek a 
felhasználásról elszámolnak majd az ön-
kormányzattal.

A civil szervezetekkel közösen végzett 
tevékenységekről több esetben írtunk. 
Már ebben az évben is elindult az együtt 
gondolkodás és az együttműködés is.  A 

faültetésről ennek a lapnak 6-ik oldalán 
a Gömbszivarfák a Rákóczi utca mentén 
című cikkben olvashatnak. A következő 
akció 2012. 04. 21-én lesz, amikor szemét-
szedést szervezünk. Ez munkanap ugyan, 
de a lomtalanítás után nem árt rendbe tenni 
a falut és a bevezető utak menti területet.

Az Ecser Sport Egyesület önkormányzati ingatlant is üzemel-
tet. Felvételünk a sportpályán készült, az egyik tréfás vetélkedő 
egyik pillanatát ábrázolja. Az elmúlt évben a Rábai Miklós Mű-
velődési Ház rendezett augusztus 20-i ünnepi programot  nagy 
sikerrel ezen az önkormányzati tulajdonú ingatlanon. 

Civil szervezetek támogatása

03.indd   3 2012.04.10.   15:16:23



sítmény-követelményének alapját 
képező 2012. évi célok elfogadá-

sával összefüggésben Barta Zoltán jegyző 
elmondta: ez az év abból a szempontból 
különleges, hogy tavaly, illetve 2012 ele-
jén rengeteg új jogszabály lépett, illetve 
lép hatályba. Módosultak a hatáskörök. 
Az adatok feldolgozása, az átállások mi-
att sok többletmunka várható. A jogszabá-
lyok nem egyszerre lépnek hatályba. Bi-
zonyos részük január 1-jén, más részük év 
közben. Ezek kiemelt fi gyelmet képeznek 
a hivatali munka során. Az elmúlt 2 hónap 
tapasztalataiból látható továbbá, hogy az 
állami szervek rengeteg rövid határidős 
adatszolgáltatást kérnek, ami szintén na-
gyon leterhelő a napi munkavégzés során. 
Fel kell készülni a járási hivatalok kiala-
kítására, az átállásból, az irat átadásokból 
adódó feladatokra, a statisztikai adatszol-

gáltatásra. 
Gál Zsolt polgármester tájékoztatta a 

képviselő-testületet, hogy a falu hulla-
dék elszállítását végző Kaposvári Város-
gazdálkodási Zrt. nyolc millió forintról 
szóló számlát küldött az önkormányzat-
nak. A számlával a végkalkulációjukban 
megállapított díj és a tényleges költsé-
geik közötti különbséget kérik megtérí-
teni, díjkompenzáció jogcímén. Horváth 
Tamás képviselő a pénzügyi bizottság 
nevében beszámolt arról, hogy a testület 
3 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül javasolja a testületnek, 
hogy a számlát az önkormányzat küldje 
vissza – jogtalan követelés címén – és a 
továbbiakban a polgármester folytasson 
egyeztetést a cég képviselőivel. Horváth 
Tamás elmondta, a számla váratlanul jött, 
a cég kellő időben nem jelezte áremelé-

si szándékát. Nem jeleztek előre semmit, 
sőt, el sem számoltak a korábbi szerző-
désben vállalt kötelezettségeik teljesítésé-
vel. Információink szerint ők be akarják 
fejezni nálunk a szolgáltatást, bár köti 
őket a szerződés. Gál Zsolt polgármester 
elmondta, várják a kaposváriak írásos elő-
terjesztését a fentiekről. A cég képviselői 
itt jártak Ecseren tárgyalni. Szóban abban 
maradtak, hogy fel akarják számolni a 
Duna környéki üzletágukat. A szerződés 
6 hónapos felmondási időt kötött ki. A 
testület úgy döntött, a számlát elutasítja, 
miután az abban foglaltak nem helytálló-
ak. Megbízza a polgármestert, hogy küld-
je vissza a kibocsátónak.

Terítékre került a TEMPUS Közala-
pítvány által meghirdetett „Európa gyer-
mekei vagyunk, ismerkedjünk” című pá-
lyázat, azon a 2. sz. Óvoda részvételének 

ügye is. Barta Zoltán jegyző elmondta, 
ilyen pályázaton a 2. sz. Óvoda már egy-
szer részt vett, s a korábbi lehetőséghez 
hasonló ez is. Külföldi együttműködés-
ről van szó. A faluvezetés azért tartotta 
fontosnak az anyagnak a testület elé ke-
rülését, és azt: a grémium hagyja jóvá a 
részvételt, hogy tájékozott legyen, milyen 
pályázaton vesz részt az intézménye. En-
gedély nélkül ne pályázzon egyik intéz-
mény sem. Ha saját erőt nem is igényel 
a pályázat, akkor is van hozadéka. Ez a 
rendezvény idén és a következő évben fog 
lezajlani. A testület ellenszavazat nélkül, 
egyhangúlag hozzájárult a 2. számú Óvo-
da pályázaton való részvételéhez. 

A Rábai Miklós Művelődési Ház igaz-
gatójának, Dévényi Gábornénak egyéves 
megbízása június 30-án lejár, így ki kell 
írni a pályázatot a művelődési ház igazga-

tói állására. Szeverné Csekei Csilla kép-
viselő, bizottsági elnök elmondta, hogy 
az oktatási és szociális bizottság tagjai 
egyöntetűen támogatták az előterjesztés 
szerinti pályázat kiírását. Javaslatát a kép-
viselő-testület ellenszavazat nélkül, hat 
igen szavazattal elfogadta.

A testület elé került az önkormányzati 
fejlesztési feladat ellátását célzó pályá-
zat ügye is. Barta Zoltán jegyző jelezte, 
az önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások 
igénybevételéről megjelent a Belügymi-
nisztérium rendelete. Ez alapján a közbiz-
tonság fejlesztését szolgáló beruházásra,  
például térfi gyelő kamerarendszer bővíté-
sére igényelhető támogatás, legfeljebb 10 
millió forint. A 80 százalékos támogatás-
hoz az önerőszükséglet 20 százalék. A fel-
tételek között szerepel, hogy a támogatási 
összeg 5 százalékának megfelelő pénzt 
bérre kell fordítani, azaz 5 százaléka ere-
jéig közfoglalkoztatottat kell alkalmazni. 
A jegyző javasolta a pályázaton való rész-
vételt. A falu ugyanis térfi gyelő kamerára 
1,75 millió forintot költségvetésében ko-
rábban már elkülönített. Ezzel az önerő 
nagy része már megvan, a többit lehetne pá-
lyázat útján elnyerni. Ha Ecser nyer, akkor 
nagyobb méretű térfi gyelést tudna elérni, 
valamint alkalmazhatna közfoglalkoztatot-
tat is. Mivel korábban a térfi gyelő rendszer 
bővítését már elfogadta a testület, ennek a 
terveztetése folyamatban van. Barta Zoltán 
kiemelte, ezen a pályázaton veszíteni nem 
lehet, csak nyerni. Gál Zsolt polgármester 
hozzátette, ha még 250 ezer forintot hoz-
zátesznek a félretett „önrészhez”, akkor 2 
millió forint saját erővel Ecser a maximális 
10 milliós pályázati keretet is megcéloz-
hatná. A testület végül elfogadta a polgár-
mester és a jegyző együttes érvelését, így 
Ecser 2 millió forintos önrésszel nyújthat 
be pályázatot a Belügyminisztériumba. A 
szükséges többletforrást a faluvezetés a 
tartalékkeret terhére biztosítja.  

A képviselő-testület az ecseri civil szer-
vezetek 2012. évi támogatására a költség-
vetésében elkülönített 2 millió 874 ezer 
forint keretösszeget határozott meg. (A 
részleteket a Cserfa áprilisi száma külön 
írásban ismerteti a 3. oldalon – a szerk.). 

A művelődési ház érdekeltségét növe-
lő pályázatáról is tárgyaltak márciusban a 
képviselők. Gál Zsolt polgár-
mester elmondta, a művelődé-
si ház igazgatója készített egy 

Cserfa4 Közügyek

Ecseri egyesületi adószámok, 
SZJA 1 % átutaláshoz
Ecserért Községfejlesztő 
és Szépítő Egyesület 
18685303-1-13
Ecseri Nebulók Szervezete                                                       
18675050-1-13
Ecseri Polgárőr Egyesület                                                           
18670330-1-13
Rákosmezeje Horgászegyesület                                            
19169280-1-13

Segítség Közalapítvány                                                                
18674640-1-13
Ecseri Zöld Koszorú 
Hagyományőrző Kör  
18689974-1-13
Rábai Miklós 
Művelődési Ház 
és Könyvtár      
16795808-1-13

Testületi ülés – március 13.
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előterjesztést a pályázatra. Tavaly 
ugyanezen kiírás alapján a falu 500 

ezer forintra pályázott, 200 ezret nyert. Ezt 
a pénzt színpadvásárlásra fordították. Idén 
ismét lehet pályázni. Most csak a keretösz-
szeget kérik megjelölni, az önkormányzat 
által vállalt önrésszel, nem kell részletez-
ni, mire kívánja a település felhasználni a 
pénzt. Az előterjesztésben szerepel, hogy a 
színpad környékére függöny létrehozására 
pályáznának. Kétféle megoldás van. A kézi 
mozgatású 2,3, a gépi technikával működő 
pedig 2,88 millió forintba kerül. A javaslat 
szerint a művelődési ház eszközfejlesztésé-
re 2 millió forintos önrésszel pályázhatna. 
Ha nyer, akkor dönt a képviselő-testület 
véglegesen felhasználás céljáról. Ha a be-
vételeit tudja növelni a művelődési ház, 
akkor meg is lehet valósítani a tervezett 

fejlesztést.
A szociális rendelet módosítása is a kép-

viselő-testület napirendjén szerepelt már-
ciusban. Barta Zoltán jegyző elmondta, a 
szociális törvény változott. Nem adható ön-
kormányzati hatáskörbe tartozó lakásfenn-
tartási támogatást. Ez nem azt jelenti, hogy 
megszűnik a lehetőség, hanem azt, hogy 
a jövőben csak normatív lakásfenntartá-
si támogatás lesz. A község rendeletéből 
a leírt paragrafusokat kell kivenni, illetve 
módosítani szükséges. Egy új szabályozá-
si javaslat szerint a jövőben a kérelmező 
lakásfenntartási körülményeit vizsgálni 
lehet, megfelel-e az együttlakás követel-
ményeinek. A másik módosítási javaslat a 
Gyömrői Szociális Központra vonatkozik. 
A házi szociális gondozás díj meghatározá-
sa 50 Ft/óra, a jelzőrendszeres házi szoci-

ális gondozás díja 80 Ft/nap, de 25 fő ré-
szére, 65 év feletti és egyedülálló érintettek 
esetében az önkormányzat átvállalja a jel-
zőrendszeres házi szociális gondozás díját. 
Szeverné Csekei Csilla bizottsági elnök-
ként elmondta, mindkét javaslatot tárgyalta 
az oktatási és szociális bizottság. A grémi-
um a szociális rendelet módosítását és a 
térítési díjra érkezett előterjesztést is egy-
öntetűen támogatta. A képviselő-testület 
hat igen szavazattal megalkotta a pénzbeli 
és természetbeni ellátásokról szóló rendelet 
módosítását tartalmazó jogszabályt.

A Cserfa következő, idei ötödik 
száma május 11-én jelenik meg. 
A lapzárta időpontja: április 28.

Végre megjött a jó idő és elkezdődhet-
nek a közterületi munkák. Ismét lehet 
szépíteni a település utcáit. Folytatjuk a 
faültetést, hulladékgyűjtést a civil szerve-
zetekkel és a lakosokkal együtt. Szeren-
csére nagy az érdeklődés, aminek nagyon 
örülök. Már munkába állt a műszaki cso-
portban az új kolléga, aki a munkagéppel 
megkezdte a földmunkákat. Rengeteg 
tervünk van, de sajnos most a minden te-
rületet érintő átalakulások megnehezítik a 
jó és biztos döntések meghozatalát. Bár-
mihez szeretnénk kezdeni falakba, nehéz-
ségekbe ütközünk. Az utóbbi időben sok 
gond, probléma nehezíti a falu és személy 
szerint az én életemet is. Új hulladékszál-
lító cég után kell nézni, mert a mostani 
anyagi nehézségek miatt nem tudja vállal-
ni a kötelezettségeit. Valószínűleg a szer-
ződést is felbontja. Nem egyszerű, mert a 
Hulladékgazdálkodási törvény jövő évtől 
megváltozik, és a hírek szerint központi-
lag megjelölt cég fogja a tevékenységet 
végezni, központilag meghatározott áron.
 Addig ebben az évben valahogy meg 
kell oldani a hulladék elszállítását, sőt jó 
lenne a lomtalanítást is elvégezni.  Az ön-
kormányzat a közcélú foglalkoztatottak 
számának drasztikus csökkentése után a 
konténeres elszállítás helyett a lomtalaní-
tásra tért át, ezt folytatjuk az idei évben 
is. Megoldást keresünk a zöldhulladék 
elszállítására vagy feldolgozására. Sajnos 
még az előző önkormányzat a Kaposvári 
Városgazdálkodási Zrt-vel kötött szerző-
désben erre nem fi gyelt kellő képen, ezért 

ez a probléma még mindig fennáll. Több 
alternatíva vetődött fel. Személyesen jár-
tam utána, hogy melyik módszernek mi 
az előnye, illetve a hátránya. A jelenlegi 
szemétszállítási díjba nem fér bele a zöld-
hulladék elszállítás. Két lehetőség marad, 
az egyik a zöldhulladék zsákban történő 
gyűjtése, a másik a lakossági komposztá-
lás.  Az I. számú Óvodában ezt alkalmaz-
zák, az iskolában most indítják ezt a prog-
ramot. A gyerekekkel is megismertetik 
ezt a környezetbarát lehetőséget. Remé-
nyeink szerint egyre több családi háznál 
választják ezt a módszert az elszállítás he-
lyett. Vizsgáljuk annak lehetőségét, hogy 
kedvezményes áron szerezzünk be házi 
használatra alkalmas komposztládákat. 
Mindkét megoldás jó lehet, de a házaknál 
történő komposztálás a környezettudato-
sabb változat. A zsákos elszállítás költsé-
geit több céggel kiszámoltattuk, erről és 
a komposztálás kérdéseiről később tájé-
koztatjuk a lakosokat. A víz és csatorna-
szolgáltatás is változások előtt áll, amiről 
szintén nem tudunk túl sokat, erről részle-
tesebben a Cserfa újság következő számá-
ban olvashatnak. Olyan kevés pályázati 
lehetőség van mostanában, hogy minden 
alkalmat meg kell ragadni, hátha valame-
lyik sikerül. Ennek reményében adtunk 
be pályázatot az 1-es Óvoda felújításá-
ra, ami szintén nagy fejtörést okozott. A 
pályázat óvoda egy csoportszobával tör-
ténő bővítéséről és felújításáról szólt. A 
tervezés során kiderült, hogy a mostani 
szabályok szerint egy ilyen bővítés esetén 

minden EU-s 
előírásnak meg-
felelő változ-
tatást meg kell 
tenni. Külön 
tornaszobát, és 
egyéb kiszolgá-
ló helyiségeket 
kell kialakítani, 
ami természe-
tesen a költ-
ségeket is jelentősen megnöveli. Nagy 
felelősség eldönteni, hogy mi a helyes 
lépés. Ha nem indulunk a pályázaton, ak-
kor annyi pénze előreláthatólag nem lesz 
az önkormányzatnak, hogy egy ilyen fel-
újítást megvalósítson. Az igény nagy az 
új csoportszobára, a gyerekek már most 
is kis helyen vannak. Ha indulunk és el-
nyerjük a pályázatot, akkor valószínűleg 
a sok extra előírásnak köszönhetően jóval 
több pénzbe fog kerülni, mint amennyit 
eredetileg szántunk volna rá. Csak bízni 
tudok benne, hogy helyesen gondoltuk, 
hogy mindezek ellenére nem szabad a rit-
kán adódó lehetőséget kihagyni, és min-
dent el kell követni, hogy minden ecseri 
gyereknek legyen óvodai helye és olyan 
körülmények között nevelkedhessen, ami 
a legnagyobb kényelmet biztosítja szá-
mukra. 

Bízom benne, hogy a nyár elejére már 
tisztábban látunk, és nyugodtabb körül-
mények között végezhetjük a munkánkat.

Gál Zsolt 
polgármester

Pályázatokra koncentrálva
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Cserfa6 Környezet

Gömbszivarfák a Rákóczi utca mentén 

Csípős, hideg szél fújt március 31-én reg-
gel, amikor az ecseri civil szervezetek 
tagjai, a munkában önkéntesen résztvevő 
ecseri lakosok gyülekeztek a Rákóczi utca 
és Mikla Pál utca találkozásánál, hogy az 
önkormányzattal közösen folytassák a faül-
tetési akciót. 

Az elültetett 49 gömbszivarfát az Ecse-
rért Községszépítő és Fejlesztő Egyesület 
vásárolta. A munkához szükséges szerszá-
mokat mindenki hozta magával, az ülte-
téssel kapcsolatos tudnivalókról pedig a 
helyszínen Pék Zsolt, a  kertész végzettségű 
ecseri lakos tájékoztatta a faültetőket. Gál 
Zsolt polgármester a munkához jó szakem-
bert választott, a 26 éves Pék Zsolt ugyanis 
a Főkert dolgozója, szakterülete Budapest 
valamennyi fasorának, díszkertjének ápolá-
sa, gondozása.

A gömbszivarfáról elmondta, Franciaor-
szágban ismerték ezt a fajtát először a ti-
zenkilencedik század derekától. A három-öt 
méter magasra megnövő fa koronája lapított 
gömbre hasonlít. Levele kisebb, mint a ha-
gyományos szivarfáé. Termése szivar ala-
kú, innen kapta a nevét. Virága nincs, ezért 
ez a fa leginkább alakjával lehet a kertek, a 
közterületek dísze. Mérsékelten várostűrő, 
a falu viszont ideális környezet számára.

Kanyikné Szilágyi Etelka is a faültetők 
között szorgoskodik. – Nem női munka a 

faültetés, de a polgármester kérte, ha tu-
dunk, jöjjünk, így itt vagyunk. Szívesen csi-
náljuk, mert Ecsert szépítjük vele – mondja 
Kanyikné, aki a faluban dolgozik. Ő a Pát-
ria Takarék fi ókvezetője.

– Nem először veszünk részt a csalá-
dommal társadalmi munkában. Szedtünk 
már szemetet, irtottunk parlagfüvet. Jó így 
kijönni, közösen dolgozni – részletezi a fi -
ókvezető.

Kanyikné egyébként az Ecseri Polgárőr-
ség keretében jött el a faültetésre. Polgárőr-
ré válásáról érdekes történetet mesél.

– Több fegyveres rablást is át kellett él-
nem. Régi helyünkön is előfordult, sajnos, 
meg a Széchenyi utcai fi ókban is volt már. 
Nagyon nehéz megélni, ha az emberre fegy-
vert fognak. Legutóbb, a Széchenyi utcai 
támadásnál ötven másodpercet néztem far-
kasszemet a fegyver csövével. Akkor egy 
örökkévalóságnak tűnt. Ez idő alatt volt, 
amikor azt gondoltam, hogy meg fogja húz-
ni a ravaszt. Hosszú ideig tartott, míg ezt 
a sokkot feldolgozta az ember. A családom 
mellettem volt, segített a még hosszú ideig 
bennem lévő feszültség megszüntetésében. 
Ezek az élmények is hozzájárultak ahhoz, 
hogy Hosszú Mihály polgárőr parancsnok 
többszöri kérése után végül igent mondtam, 
s beléptem a polgárőrségbe – emlékszik 
vissza a nehéz pillanatokra és a döntés meg-

születésére Kanyikné Szilágyi Etelka.
Kurunczi Lajos a Nyugdíjas Klub szer-

vezésében serénykedett. – Örülök a faül-
tetésnek, mert Magyarországot valójában a 
fák jelképezik. Szépek a cserjék is, de azok 
inkább a kertekbe valók. Az utak mellé szép 
növények illenek, a környezet díszei, a leve-
gő tisztítói. Régen természetes volt az öre-
gek gondolkodásában, ha valahol kiveszel 
egy fát, ültetni kell helyette másikat. Ennek 
az egészséges alapelvnek kell újból érvényt 
szerezni. Jó látni, hogy Ecseren ennek elkö-
telezett támogatói vannak. Nemcsak a falu-
vezetés, de a lakosság, a civil szervezetek is 
fontos értéknek tartja a környezetszépítést, 
a minél nagyobb zöldfelületek kialakítását, 
gondozását. A közös munka – mint a mos-
tani is – közösséget is épít. Mindenkinek 
az a célja, hogy eleven közösségben éljen 
a faluban. Ecseren mindig erős volt a kö-
zösségi szellem, ami örvendetes – fejtette ki 
véleményét Kurunczi Lajos.

Földi Norbert (23) az Ecseri Kulturális 
és Sport Egyesület „színeiben” vett részt a 
faültetésen. 

– Nekem is fontos, hogy szebb legyen 
Ecser, azért jöttem ki – mondja az egyéb-
ként kőbányai alkalmazottként dolgozó 
fi atalember. Földi Norbert két hónapja tag-
ja az Ecseri Kulturális és Sport 
Egyesületnek, azóta jár le dart-

Koczkás László a fák köré tett tartóléceket csavarozza össze. A polgárőrség képviseletében vett részt a falu közös faültető akcióján. 
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sozni. – Már jobban megy, mint 
a kezdetekkor, de még sokat kell 
gyakorolni – mondja. A közössé-

get nagyon szereti, ezért kétszeresen is örül 
annak, hogy közéjük állt. Fejleszti a tudását 
a sportban, és már új barátokra is szert tett.

Sztancsik Ferencné, Földi Józsefné, 
Merczel Ferencné az elültetett fák tövét és 
környékét gereblyézi. A hölgyek a Nyug-
díjas Klub képviseletében jöttek ki a Rá-
kóczi utcába. – Fejfájással ébredtem, az-
óta a torkom is elkezdett kaparni – mondja 
Merczelné, aki ennek ellenére segítette 
a faültetőket. – A Nyugdíjas Klub tagjai 
ilyenek, ha menni kell, mennek. – Nem a 
kötelezettség hajt bennünket, hanem a bel-
ső indíttatás. Szeretünk együtt lenni, sze-
retjük Ecsert, a munkát, természetes, hogy 
itt vagyunk – mondja az asszony.

Koczkás László a frissen ültetett fák 
köré földbe applikált tartóléceket csava-
rozza össze, hogy vigyázzanak a falu új 
növendékfáira.
Ő a helyi polgárőrség egyik megalapítója. 

Szüleitől hozta magával a közösségi munka 
szeretetét. Édesapja sportolni is szeretett, 
és nagy néptáncos is volt. Rábai Miklóssal 
ketten alkották meg az Ecseri lakodalmast. 
Neki azonban nem volt hozzá iskolai vég-
zettsége, így Rábai Miklósra szállt a „dicső-
ség”. De nem bánja, mert az a fő, hogy a 
lakodalmasról Ecser neve vált híressé. 

A Koczkás família egyébként 1730 óta él 
a településen.

Koczkás László kertes házban él, szépen 
rendben tartott környezetben.  Ő is úgy érzi, 
a Kálvárián nagyon elkel a fa. A parcellázás 

után az új településrész növényzet nélkül 
maradt, itt az ideje, hogy elnyerje kulturált 
arculatát.   

A Zöld Koszorú Hagyományőrző Kör 
ifjú hölgyei és urai, akik leginkább a szín-
padon táncolva öregbítik a település hírne-
vét, nagy számban jöttek el az alkalomra.

– Jelenlétünket csak egy esetleges fel-
lépés akadályozhatta volna meg. Szabad-
időnk jelentős részét máskor is közösen 
töltjük. Előző vasárnap például együtt men-
tünk kirándulni a Merzsére – mondja Esz-
tergomi Viola.

Az akció sikeresen zárult. A szervezők 
ötven fát terveztek elültetni, negyvenki-
lencnek lett helye a Rákóczi utca mentén, 
a Kálvária előtt. – Ennek az egynek is lesz 
helye, idén még legalább két alkalommal 
szervezünk faültetést a faluban – mondja  
Gál Zsolt polgármester.                

A faültetésültetés szakmai irányítója 
Pék Zsolt volt, aki Főkert-dolgozóként 
naponta gondozza a főváros összes faso-
rát, díszkertjét. Ecseren is szükség volt 
a hozzáértésére.  

Jól szerepel az Ecser SE. a Pest Megyei 
Labdarúgó Szövetség III. Osztályú Fel-
nőtt Bajnokság Déli Csoportjában. A baj-
nokság második helyén tanyázó együttes 
legutóbb legyőzte az Ócsát 4-0-ra, a Pusz-
tavacsot 2-1-re, 2-2-es döntetlent ért el 
Bugyiban, illetve idegenben sikerült meg-
vernie a Tatárszentgyörgyöt, valamint ott-
hon tartotta a három pontot a Szigetbecse 
ellen. 

Második az Ecser SE

Témája : Mit jelent magyarnak lenni ne-
ked? Korhatár: 7-14 év között
Terjedelme : 2 A4 oldal
Határidő: 2012.05.01
Az első 3 helyezett könyvjutalomban ré-
szesül, és pályaművüket felolvashatják 
júniusban egy rendezvényen!
Leadás helye: 2233 Ecser Szent Imre u. 42.  
(kapun Wunderlich László) vagy Rábai 
Miklós Művelődési Ház (2233 Ecser Baj-
csy Zs. u. 3.) Telefonszám:0670-6303593
Támogatónk:Magyar Menedék Könyvesház

Prózaíró pályázat

Köszönet. Ecseren a lakosság szá-
mára szervezett tüdőszűrés április 3-án 
befejeződött. A lakosságból 1733 fő je-
lent meg. Köszönjük azoknak a munkáját, 
akik részt vettek a tüdőszűrés lebonyolítá-
sában: Tatai Lászlóné, Kurunczi Lajosné, 
Matuszka Lászlóné, Szilágyi Ferencné, 
Galbavi Istvánné, Jenei Lászlóné, Konda 
Andrásné, Környei Béláné, Barna Sándor-
né, Döbörhegyi Attiláné, Doma Sándorné, 
Sztancsik Ferencné, Turcsik Ferencné.

Ecser Község Önkormányzata évek óta - fo-
lyamatosan - különösen a költségvetési tár-
gyalások szakaszában intenzíven foglalkozik 
az Önkormányzati Konyha működésével, a 
működés gazdaságosságával, hatékonyságá-
val. Ebben a tárgykörben az önkormányzat 
már többféle intézkedés tett. Így felülvizsgá-
latra került a beszerzési rendszer, a hatékony 
működés érdekében átszervezést, és ezen be-
lül létszámcsökkentés került végrehajtásra, és 
már számítógépes szoftver is a beüzemelés 
stádiumában van.

Az évek során többször is volt külső szak-
emberek által végzett belső ellenőrzési vizs-
gálatok tárgya a Konyha ügye.

Idén is napirendre került a Konyha pénz-
ügyi működésének kérdése, azzal, hogy rész-
letes áttekintésre a márciusi testületi ülésen 
került sor. A napirend előkészítése során az 
élelmezésvezető a polgármestertől és a jegy-
zőtől a szükséges utasításokat megkapta. A 
pénzügyi vizsgálat során az önkormányzat 
egyik dolgozója jelezte, hogy eltérés mutat-
kozik a Konyha által elkészített adagszámok, 
a Laky Ilonka Általános Iskola által jelentett 
étkezős létszám, valamint a Polgármesteri 

Hivatalba befi zetett bevétel között, valamint 
megállapítást nyert, hogy egyes számviteli 
bizonylatok sem állnak rendelkezésre. 

A pénzügyi vizsgálat eddigi megállapításai 
alapján a polgármester úr, és az iskola igaz-
gatója a szükséges eljárásokat megindította. 
Ennek keretében fegyelmi eljárás és bűncse-
lekmény alapos gyanúja alapján büntető eljá-
rás lefolytatása iránt tett intézkedést. 

A feljelentés alapján a Monori Rendőrka-
pitányság nyomozást elrendelte és jelenleg is 
folytatja. Bizonyítási eljárás keretében tanú-
kihallgatások történtek, és iratokat is lefogla-
lásra kerültek.

A polgármester úr további intézkedései kö-
rében belső vizsgálatot rendelt el az Önkor-
mányzat fenntartásában lévő óvodákban is. 
A vizsgálat célja, hogy évekre visszamenőleg 
vizsgálják meg az óvoda működésével – kü-
lönös tekintettel az élelmezéssel, étkezéssel 
– kapcsolatos dokumentációt.  A Jegyző irá-
nyításával a Polgármesteri Hivatal feladata, 
hogy dolgozzon ki olyan szisztémát, ellenőr-
zési rendszert, amely hasonló esetek megtör-
téntét megakadályozza. 

Az ügy további fejleményeiről – a további-
akban is – tájékoztatást adunk.

Községi  Önkormányzat

Önkormányzati közlemény
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A zene gondolataink és érzelmeink kive-
títésének, önmagunk kifejezésének esz-
köze. Mindannyian birtokában vagyunk 
azoknak a képességeknek, hogy érzése-
inket, hangulatunkat hangok révén kö-
zöljük. Beszédünkben e képességeinket 
természetszerűleg használjuk is, hiszen e 
nélkül nem tudnánk megértetni magunkat.

A zene azonban, mint közlési mód oly 
sok ember számára elérhetetlen, vagy ne-
héz.

Az óvodás gyermekek java része még 
önfeledten, minden fenntartás nélkül 
használja a zene nyelvét. Így van ez ná-
lunk, a 2. számú Óvodában is. Egy kis-
gyermek magából adódó természetesség-
gel önti változó érzelmeit gazdag dallamú 
mondatokba.

A pedagógusok feladata e képességek 
megőrzése, fejlesztése. A zenei nevelés-
nek az óvodai élet egészét át kell hatnia!

A zenei neveléssel megvalósítható ké-
pességfejlesztésnél előbbre való, hogy 
gyermekeink örömmel, érzelmi gazdag-
sággal énekeljenek. Egy gyerekdal elját-
szása közben a gyermekek különböző ér-
zelmi állapotokat élnek át, játék végére a 
feszültségek oldódnak. Eközben fejlődik 
beszédük, dolgozik képzeletük, mozgásuk 
kifi nomultabbá, gondolkodásuk fejletteb-
bé válik és az emberi kapcsolatokban való 
eligazodást is gyakorolhatják. A zenei ne-
velés közvetlenül váltja ki az érzelmeket, 
ezért óriási szerepe van a szocializációban 
is. A társas kapcsolatok fejlődésében is 
nagy szerepe van a közös énekléseknek, 
körjátékoknak, zenehallgatásnak, hiszen 
e tevékenységek során nem is kell mindig 
szóval kifejezni egymás iránti érdeklő-
désüket, egy mozdulat, egy gesztus, egy 
szerepválasztás elég a kapcsolatfelvételre.

Kodály Zoltán szavaival zárom gondo-
lataimat:

„Az ember zene nélkül nem teljes 
egész, csupán töredék.”

Godó Ágnes
óvoda-pedagógus

„Csupán töredék”

Ecser Községi Önkormányzat  pályázatot 
hirdet Ecser 1. sz. Óvoda óvodapedagó-
gus munkakör betöltésére. A munkakör 
legkorábban 2012. április 23. napjától 
tölthető be. A pályázat benyújtásának ha-
tárideje: 2012. április 18. A pályázati ki-
írással kapcsolatosan további információt 
Petneházi Tamásné nyújt, a 06-29-335-
165 -os telefonszámon.

Óvónő kerestetik

A gyermekorvosi vizsgálatok egyre több-
ször irányítják rá a szülők fi gyelmét arra, 
hogy kezdődő mozgásszervi elváltozás 
tapasztalható az óvodás korosztályú gyer-
mekeknél, (lábstatikai rendellenességek, 
tartáshibák, gerincproblémák), melyek 
ebben a korban még nem, de iskolás kor-
ban panaszokkal is járnak. Ezért fontos a 
megelőzés.

Az egészséges lábboltozat kisgyermek-

korban alakul ki, ehhez azonban megfe-
lelő terhelésre van szükség.  A lábbolto-
zat fejlődéséhez nélkülözhetetlen, hogy a 
gyermek sokat mozogjon, de nem szabad 
siettetni a mozgásfejlődést.

A láb egészséges boltozatos szerkezete 
biztosítja testünk stabil alapjait, jelentősé-
ge megmutatkozik a helyes tartás kialakí-
tásában, és számos mozgásszervi panasz 
megelőzésében.

A mai életmódunk kevésbé megfelelő a 
jó testi fejlődéshez, a gyermekek keveset 
járnak mezítláb, göröngyös, egyenetlen 
talajon, keveset sétálnak, gyalogolnak.   

Egyre több a lúdtalp problémával küzdő 
gyermek. A rossz cipő is vezethet lúdtalp 
kialakulásához, a cipő ugyanis akkor jó, 
ha a lábujjak tudnak egymás mellett mo-
zogni.

A kemény talajon való járás és a cipő 
használata fölöslegessé teszi a lábizomzat 
aktív működését, így azok elgyöngülnek.

Alapvető feladat az egészséges lábfej-
lődés feltételeinek biztosítása a célzott 

izomedzés segítségével.
Az 1. számú Óvodában a hiányzó ter-

mészetes mozgást igyekszünk pótolni 
óvodásaink számára, hetente több alka-
lommal 10-15 perc lábtornát végzünk. 
Olyan egyszerű gyakorlatokat ismételünk, 
melyek során a talp kicsi izmai többirányú 
ingert kapnak, így a láb hosszanti és ha-
ránt izmai erősödnek. 

A játékos lábtorna fejleszti a láb izmait, 
ugyanakkor új mozgásformák kialakulá-
sát is segíti, de hat a gyermek értelmére, 
javítja a testtudatot, testérzékelést.

A napi lábtorna a leghatékonyabb mód-
szer a gyermekko-
ri lábdeformitások 
megelőzésére. Az 
óvodában végzett 
lábtornát az eredmé-
nyesség érdekében 
otthon is szükséges 
végezni, a szülők 
segítségével. Az 
érdeklődő szülők 
számára szívesen 
nyújtunk segítséget, 
adunk ötleteket ott-
honi játékos gyakor-
latok elvégzéséhez.
Petneházi Tamásné

Lábtorna az óvodában
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Ha valamikor, akkor mostanság az elhú-
zódó világválság idején van legkevesebb 
okunk örülni. Ha eddig, a régmúltban 
úgy, ahogy ment a szekér; akkor most 
már épp, hogy egyre inkább csak: döcög. 
Elfogynak a mesék, kemény a valóság. 

Úgy tűnik igaz: „A lét határozza meg a 
tudatot!”. A gazdasági világválság szépen 
sorban mindent, ami hozzánk tartozik és 
fontos, megkérdőjelez: megélhetési kö-
rülményeink, anyagi biztonságunk, meg-
szokott életszínvonalunk, munkahelyünk, 
házunk, a hitelek/rezsik fi zethetősége, 
betevő falatunk, méltóságunk. Ha már 
ezek közül bármi is csorbát szenvedett, 
annak a borzasztó fájdalma; ha még nem, 
az attól való iszonyatos félelem beszivá-
rog a bőrünk alá, az idegsejtjeink közé, a 
gondolatainkba, a hangulatunkba, az élet-
érzésünkbe. Az elkeseredés, a szorongás, 
a feszültség, az ezek által kiváltott düh, 
amivel semmire se mégy, mert gúzsba 
kötve végtelenül kiszolgáltatott vagy… 
ha nem vagyunk nagyon-nagyon résen, 
átveszi rajtunk az uralmat, megtelepszik 
a lelkünkben, s énünk kapálózó tiltako-
zása akár különböző testi tünetekben, 
fi zikai megbetegedésekben is testet ölt-
het. Lelkünk fellázadása arról szól, hogy: 
„Ember, mi nem erre szerződtünk! Nem a 
’használati utasítás’ szerint bánsz velem! 
Ennyi szorongást, negatívumot, stresszt 
nem tudok, s nem is vagyok hajlandó hor-
dozni! Vedd már észre, s csinálj valamit! 
– Tudod mit? Ha nem fi gyelsz rám, meg-
betegítelek, hogy fájjon, hogy megállj, 
hogy gondolkodnod kelljen! És ha még 
ezek után sem kapsz észbe, akkor…”. És 
egyre több lesz a beteg, s vagy nem ta-
lálják az orvosok a baj okát (mert nem a 
lélekben keresik), vagy már csak a követ-
kezményekkel: magas vérnyomás, gyo-
morfekély, infarktus, tumor, stb. tudnak 
csak tüneti szinten foglalkozni. – Nem 
csak a lelkünket, s annak következtében a 
testünket rombolja a tartós elkeseredés és 
feszültség, hanem; ha nem vagyunk na-
gyon-nagyon résen, mindenhová begyű-
rűzhet: pár-, családi-, baráti-, munkahelyi 

kapcsolatainkba. Nem tudjuk mi bajunk, 
csak mindenki mindenkivel ingerült, s 
egy pillanat alatt összevész.

Nagyon valószínű, hogy a gazdasági 
világválságot, és még jó néhány lehető-
ségeinken túli körülményt mi magunk 
megoldani/megváltoztatni nem tudunk. 
Tudni különbséget tenni, hogy mi az, 
ami rajtam áll; s mi az, ami nem: nagyon 
fontos! Ami rajtam múlik, azon nagyon 
elgondolkodni, s tudni rajta kitartóan dol-
gozni. – De mi tévő legyek azzal, amire 
nincs ráhatásom, de annak bizony nagyon 
is van rám hatása, még pedig negatív, 
stresszelő, romboló? Tényleg olyan ki-
szolgáltatottak vagyunk, mint amilyen-
nek tűnünk? A körülöttünk lévő negatívu-
mok kényükre-kedvükre szórakozhatnak 
velünk? Tényleg csak úgy bekúszhatnak 
gondolatainkba, beszívódhatnak érzése-
inkbe, uralhatják hangulatunk és életér-

zésünk, megbetegíthetnek, veszélyeztet-
hetik kapcsolataink? Hát nem éppen attól 
vagyunk Emberek, hogy bizonyos szinten 
dönthetünk az életünk fölött? Hát nem mi 
döntjük el, és határozzuk meg, hogy: sa-
ját agyunkba milyen gondolatokat enged-
jünk, min jártassuk az agyunk; a saját szí-
vünkbe milyen érzéseknek adjunk helyet, 
azaz, hogy mivel legyen tele a szívünk? 

Egyszerűbb és talán kényelmesebb 
lenne elhinnünk, hogy tényleg olyan ki-
szolgáltatottak vagyunk; a szekéren ülve, 
ha már megbokrosodtak a lovak, közi-
bük dobni a gyeplőt: mindegy, hogy mi 
történik. Ostobaság, s nagy kár lenne a 
kényelmesebb megoldást választanunk. 

Ehelyett inkább el 
kellene kezdenünk 
keményen dol-
gozni azon, hogy 
bizony nagyrészt 
rajtunk áll, min jár 
az eszünk, hogyan 
érezzük magunkat, 

milyen életkedvvel élünk. El kell hatá-
rozzuk, hogy a saját életterünkben aj-
tónállókká szegődünk; azaz, mi magunk 

leszünk résen, milyen gondolat és érzés 
telepedhet meg bennünk. Luther Márton 
mondta: „Azt nem tudjuk megakadályoz-
ni, hogy a madarak átrepüljenek a fejünk 
felett, de azt igen, hogy fészket rakjanak 
rajta.”. Fájdalmas, kétségbeejtő, elbi-
zonytalanító, félelmet keltő gondolatok 
és érzések átsuhanhatnak fejünkön/szí-
vünkön, de hogy ott fészket is rakjanak, 
az már bizony a mi éberségünk és felelős-
ségünk! Egy ideje már nem tudod mi ba-
jod, csak nyugtalan, feszült, s levert vagy. 
Kérdezd csak meg magadtól: min járnak 
a gondolataim? És rögtön rájössz, hogy 
bizony nem csak átsuhantak, de fészket is 
raktak a madarak. Te döntesz, csak éber-
nek kell lenned!

Leszámítva a leszámítandókat (azok 
mindig voltak és lesznek), annyi, de any-
nyi örülnivaló van, nem? Ugye van, aki 
szeressen, s van, akit szerethess? Ha van 
még munkahelyed, ha télen meleg szobá-
ban ébredhettél, ha volt ma is mit enned, 
sőt futotta vasárnap egy üveg sörre/fi nom 
süteményre, épp azt eszed, s mozog a lá-
bad, gyönyörűek a kertedben a tavaszi vi-
rágok és énekelnek a madarak … örülj, és 
örülj, és adj hálát érte! Reggel örömmel 
ébredj, s örömmel hajtsd álomra a fejed! 
– Mindez nem megy magától, örülni… 
azt bizony: tanulni kell! – Meggyőződé-
sem, hogy a Húsvétot követő időszakban 
e szorgalommal teli tanulási folyamat 
bizonyára Istennek igen tetsző, kedves 
Nagypénteket és Húsvétot szívből meg-
köszönő örömteli ajándék.

Bálint Klára
református lelkipásztor,

mentálhigiénés szakember

Örülni…, azt bizony tanulni kell! 

Jézus Krisztus mondja: „Én 
azért jöttem, hogy életük 
legyen; sőt, hogy bővőlködve 
éljenek!”
      János evangéliuma 10,10
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Majális
Helyszín: Ecser, Ady Endre utca – Sportpálya
2012. május 18. péntek 
18.00 Vasmacska
19.00 Bugz
20.00 Zorall  2002-ben alakult magyar 
rockegyüttes. A zenekar régi magyar slágerek 
és rockklasszikusok összegyúrásával, vala-
mint régebbi magyar popslágerek rockosításá-
val készít új számokat.
21.00 Jackpot
Majális
Helyszín: Ecser, Ady Endre utca - Sportpálya
2012. május 19. szombat
10.00  Főzőverseny
10.00 Foci bajnokság
Programok a Focipályán
11.00 Óriásbáb csalogatás
11.15 Fabula Sátorbábszínház: Vitéz 
László és az ördögök: vásári bábelőadás
12.00 Kézműves foglalkozás: bábkészí-
tés, az előadáson látott bábok elkészítése
14.00 Játékos vetélkedők gyerekeknek

(vízmerő, csoki evő, lufi  fújó, múmiakészítő)
15.00 Fabula Sátorbábszínház: Nagy 
akarok lenni – vásári bábelőadás
16.00 Kézműves foglalkozás: bábkészí-
tés, az előadáson látott bábok elkészítése
Programok a Nagyszínpadon
10.00   Ecseri csoportok bemutató I. sz. Óvo-
da bemutató: Felkészítő tanár: Polyákné Tur-
csik Gabriella, Zöld koszorú Hagyományőrző 
Kör II. sz. Óvoda néptánccsoportja: Felkészítő 
tanár: Sosovicza Jánosné
14.00 Jó ebédhez szól a nóta: ifj. Vajda 
Gyula és népi zenekara  
15.00 Foci és főzőverseny eredményhir-
detése
16.00 Görömbő Kompánia: Mesébe 
szőtt tánc, táncba szőtt mese - gyermektáncház
17.00 Ecseri csoportok bemutatói
Zöld koszorú Hagyományőrző Kör Laky Ilon-
ka Általános Iskola néptánccsoportja: Felké-
szítő tanárok: Veszelovszkiné Csóka Gabri-
ella, Blazsek Beáta, Simonyi Gábor; Nazirah 
hastánc bemutató: Felkészítő tanár: Kozma 

Barbara; Nyugdíjas klub műsora: Klubvezető: 
Sosovicza Jánosné; E-dance Hip-hop bemuta-
tó: Felkészítő tanár: Szilágyi Edina; Zöld ko-
szorú Hagyományőrző Kör Ifjúsági csoportja: 
Felkészítő tanár: Szilágyiné Suba Éva
Western Táncklub: Klubvezető: Takács Sándor
18.30 VASTAG CSABA
19.00 Sziluett Mazsorett Maglód bemutatója
20.00 Utcabál az Újhartyáni zenekarral
Egész nap: Kirakodóvásár, kézműves foglal-
kozások, Tavi-loki városnéző kisvonat, népi 
kismesterségek, 
kis-vidámpark, íjászkodás, darts

A Majális támogatói:
Ecser Község Önkormányzat 

 Decathlon Maglód, Ecseri Gazdabolt, 
Ecseri Húsbolt, 

Fazekas Tartósító és Kereskedelmi Kft., 
Grácia Gold Kft., Hungaro Pasta Kft., 

Ital diszkont Maglód, Krém Butik, Pátria 
Takarékszövetkezet, Szinter Kft.

 Varga Dániel Autójavító

A Rábai Miklós Művelődési Ház rendezvényei

V. Ecseri kispályás 
focitorna és bográcsos 
főzőverseny
Helyszín: Ecser Sportpálya

Időpont: 2012.május 19. szombat 10 órától
Várjuk minden olyan főzni szerető személy, 
baráti társaság, civil szervezet, munkahelyi 
kollektíva jelentkezését, akik örömmel venné-
nek részt az idei majálison. Célunk az együttlét 
örömének biztosítása, összekapcsolni a labda-
rúgás szerelmeseit a főzés szerelmeseivel és 
nem utolsó sorban a magyar konyha hírnevé-
nek öregbítése. Természetesen mi is tudjuk, 
hogy lesznek olyan csapatok, akik csak fociz-
nának, vagy akik csak főznének, a jelentkezé-
seket így is elfogadjuk.
Nevezési díj: egy versenyre való nevezés ese-
tén: 3000ft/csapat
 Mindkét versenyre való nevezés 
esetén:  5000Ft/csapat
A focitorna szabályai:
Résztvevők: A benevezett csapatok játékosai 
5+ 1 fő, a csapatok max.12 főt nevezhetnek.
Díjazás: Az első három csapat játékosai lesz-
nek díjazva!
Játékidő: 2 x 12 perc 
Meccsek között nincs várakozási idő
Kiállítás esetén a játékos 2 percre kiáll
Csapatonként a cserék nincsenek korlátozva
Egyebek: Orvosi igazolást nem kérünk, min-

denki saját felelősségére indul a versenyen. A 
csapatvezetők ezt kötelesek a csapattagokkal 
közölni.
A bográcsos főzőverseny szabályai:
Az ételkészítés, a tűzrakás valamennyi kel-
lékéről, hozzávalójáról a versenyzőknek kell 
gondoskodni. A csapatoknak 12 normál adag 
ételt kell készíteniük (a focicsapat maximális 
létszáma) + 1 normál adag ételt a zsűri részére 
biztosítaniuk kell. Egyébként a főzött ételek 
mennyiségének nincs felső határa. Két kikö-
tés van: az ínyencségeknek bográcsban kell 
készülniük és valamilyen pörköltnek kell len-
niük. A remekműveket „neves szakácsokból” 
álló 3 tagú zsűri értékeli, akik az étel íze, tá-
lalása, a csapat megjelenése alapján hirdetnek 
rangsort, de a döntés során fi gyelembe veszik 
a főzőhely hangulatát, a hagyománytiszteletet 
és az egyediséget is. Itt is az első három csapat 
részesül díjazásban!
A főzés ideje: 2012. május 19-én 10 órától 14 
óráig. A zsűri 14.00 órától 14.30 - ig értékel. 
Eredményhirdetés a foci torna után várható. 
Jelentkezni lehet 2012. május 17-ig (csütör-
tök) a művelődési házban a nevezési díj befi -
zetésével együtt. A verseny napján már nincs 
lehetőség utólagos nevezésre!

Pünkösdi Amatőr Asztalitenisz Torna
az Ecser Sport Egyesület és a Művelődési Ház 
szervezésében 
2012. május 26-án, szombaton 10 órától
Helyszín: Rábai Miklós Művelődési és Közös-

ségi Ház
Kategóriák: Férfi  és női
Jelentkezés: Szilágyi Józsefnél (06/20/9817-
614) vagy a művelődési házban (06/29/335-
346).
Gyakorlási lehetőség: Hétfőn és pénteken 19-
21 óráig a művelődési házban 
Nevezési díj: 1000 Ft
Kérjük, hogy mindenki hozza magával az ütő-
jét!
A szervezők korlátozott számban tudnak ütőt 
biztosítani. 

Áprilisban induló új tanfolyam
Kattints rá Nagyi – számítógépes tanfolyam a 
ClubNetCet Egyesülettel közös szervezésben 
25 órában
2012. április 13-tól hétfőn és pénteken, heti 
2x4 órában,
a jelentkezések függvényében délelőtti vagy 
délutáni csoportban.
Részvételi díj: 1000,-Ft, ami minden költséget 
magában foglal.
Jelentkezni lehet a Művelődési Házban a je-
lentkezési lap kitöltésével és a részvételi díj 
befi zetésével.

A programokról további részletes információ a 
művelődési házban kapható.
Rábai Miklós Művelődési és Közösségi Ház
2233. Ecser, Bajcsy-Zsilinszky utca 3. 
Telefon: 06(29)335-346
www.ecsermuvhaz.hu
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Közérdekű 
hívószámok
Mentők-Központi 
Orvosi Ügyelet                                   104
Patika                                        702-388
Háziorvosi rendelő 
(Dr. Kóspál Lajos)           335-969
Háziorvosi rendelő 
(Dr. Varga Ágnes)                      335-168
Fogorvosi rendelő 
(Dr. Verasztó Mihály)           336-067
Védőnői szolgálat           335-968
Gyömrő és Térsége 
Víziközmű Kft.                         330-082
Polgármesteri Hivatal           335-161
Posta                                        335-179
Maglódi Rendőrőrs           325-107
Eurovill                             06/40-980-030
(Közvilágítási hibabejelentés)  
                                        fax: 29/530-101
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2012. április  02-án   került   sor   a   Mo-
nori   Rendőrkapitányságon  19  fő  próba-
idős  rendőr  – ünnepélyes keretek között 
történő – fogadására. 

Szmodics Ró-
bert  r. alezredes, 
Kapitányságveze-
tő Úr köszöntötte 
az I. évfolyamos 
rendőr-szakközép-
iskolás tanulókat, 
akik 2011. decem-
ber 1-vel próba-
idős őrmesterekké 
lettek kinevezve a 
kapitányság állo-
mányába. A továb-
biakban tapasztalt, 
helyismerettel és 
megfelelő szakmai 
tudással rendelke-
ző rendőrök mellé 
kerülnek beosztás-
ra, akikkel közösen 
látnak el közterületi 
járőrszolgálatot. A 

tanulók a kapitányság közrendvédelmi 
osztályán és rendőrőrsein kerülnek tény-
leges állományba, és a továbbiakban itt 
teljesítenek szolgálatot. Tanulmányaik 

befejezését követően 
szeretnénk, ha minél 
többen, kapitánysá-
gunk területén teleped-
nének le, és továbbra is 
nálunk folytatnák rend-
őri pályafutásukat. A 
próbaidős kollegáknak 
szállást biztosítottunk, 
ahol a szolgálaton kí-
vüli idejüket kulturált 
körülmények között 
tudják eltölteni. 

Monori Rendőrkapi-
tányság számára nagy 
segítséget jelent a sze-
mélyi állomány bő-
vülése, mely nagyban 
hozzájárul a közterületi 
járőrszolgálat bővítésé-
hez.                  Monori 

Rendőrkapitányság

Próbaidős rendőrök fogadása

Új beosztásba került 2012. március 
16-tól a Monori Rendőrkapitányságot 
17 éven át irányító Kelemen József 
rendőr alezredes. A továbbiakban az 
Országos Rendőr-főkapitányság Du-
nakeszi Oktatási Központ állományá-
ban látja el szolgálati feladatait.

A Monori Rendőrkapitányság ve-
zetésével dr. Simon Tamás r. dandár-
tábornok a Pest megyei Rendőr-főka-
pitányság vezetője Szmodics Róbert 
r. alezredest bízta meg. Szmodics 
Róbert korábban a Budapesti Rendőr-
főkapitányságon, a Rendészeti Biz-
tonsági Szolgálatnál látott el vezetői 
feladatokat. 2007. március 1-től az 
ORFK Bűnügyi Főigazgatóság Bűn-
ügyi Főosztályán dolgozott kiemelt 
főnyomozóként.

Kapitányváltás

03.indd   11 2012.04.10.   15:18:20



Fáklyás felvonulás március 15-én

Darts: Tojás Nagydíj, sakk: Nyuszi Kupa

Ügyeskezű kreatív hölgyek 
lufi t hajtogattak, tojást fes-
tettek, papírvirágot készítet-
tek a családi napon együtt 
a gyerekekkel

Húsvéti nyuszisimogatás a sportpályán
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