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Cserfa2 Közügyek

Képviselő-testületi ülés – április 18Képviselő-testületi ülés – április 18

A képviselő-testület áprilisi ülésének ele-
jén a képviselők meghallgatták és el is 
fogadták a Monori Rendőrkapitányság  
2011. évi tevékenységéről szóló beszá-
molót. A testület egyhangúlag hozzájáru-
lását adta Szmodics Róbert rendőr alez-
redes kapitányságvezetői kinevezéséhez. 
(Szmodics Róbertről, terveiről cikkünk az 
5. oldalon – a szerk.) Elhangzott továbbá, 
hogy a Maglódi Rendőrőrs parancsnoka, 
Deli László kérte áthelyezését, amihez 
felettesei – szeptemberi hatállyal – hoz-
zájárultak.  

A márciusi testületi ülésen tárgyaltak 
a képviselők a gyömrői orvosi ügyelet 
kérdéséről. Dr. Török Gábor levelet írt, 
kérve az önkormányzatot, járuljon hozzá 

értékarányosan a gyömrői ügyelet műkö-
déséhez. Ezt akkor a képviselők eluta-
sították és úgy döntöttek, hogy szóban 
kívánják meghallgatni az indokokat. Dr. 
Török Gábor meghallgatására az áprilisi 
ülésen sor is került. Az ügyeleti díjhoz 
való hozzájárulás a községnek havonta 
kétszázezer forint kiadást jelentett volna. 
A képviselő testület azonban ezúttal is el-
lenszavazat nélkül utasította el az ügyelet 
működtetéséhez való hozzájárulást.

Ezután a képviselők megalkották a 
2011. évi költségvetési zárszámadásról 
szóló rendeletet. A község bevétele tavaly 
503 millió, kiadása 482 millió forint volt. 
A módosított pénzmaradvány 2011-ben 
16 millió forint.

A testület tagjai számára Gál Zsolt 
polgármester tájékoztatást adott az április 
23-ra összehívott falugyűlés előkészüle-
teiről. (A Falugyűlésről szóló írásunk a 4. 
oldalon olvasható – a szerk.)  

Ezt követően Barta Zoltán jegyző 
tájékoztatta a képviselő-testületet, az 
adóhatóság telekadóval – mint újonnan 
bevezetett helyi adóval – kapcsolatos 
munkájáról. Elmondta, hogy a jogerőre 
emelkedett határozatokban előírt I. félévi 
adóelőleget az adózók határidőre befi zet-
ték. A képviselő-testület ellenszavazat 
nélkül fogadta el a telekadó bevezetésé-
vel kapcsolatos beszámolót.

Ezután a képviselő-testület Szepesi 
Antal – a temetőt üzemeltető Golgota Bt. 
vezetője – kérelmével kapcsolatosan hoz-
ta meg egyhangú döntését. Engedélyezte, 
hogy a temetőben a cég 30-40 négyzet-
méteres sírkőkertet alakítson ki, bérleti 
díj fi zetése helyett pedig gondoskodjon 
a temető WC helyiségeinek üzemelteté-
séről.

A testület elutasította a Budapest Air-
port Zrt. javaslatát, hogy építési tilalmat 
rendeljen el reptéri külterületekre. Gál 
Zsolt polgármester elmondta, az önkor-
mányzatnak két okból sem szerencsés, 
ha építési tilalmat rendel el. Ez esetben 
ugyanis a helyi adókról szóló törvény 
értelmében – a jelenleg hatályos rende-
lethez képest – csak ötven százalékkal 
kisebb telekadó fi zetési kötele-
zettséggel számolhatna a község. 

Dr. Török Gábor a hozzájárulás megadása mellett érvelt  
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Cserfa 3Fókusz

Továbbá, ha építési tilalom van a 
területen, akkor az az ecseri be-
ruházók továbblépési lehetőségét 

ellehetetlenítheti.
A grémium hat igen szavazattal elfo-

gadta az Eurovill Kft. ajánlatát az Ecser 
területén lévő közvilágítási lámpatestek 
korszerűsítésére. A testület megbízta a 
polgármestert, hogy a munkálatok elvég-
zésére – a kft ajánlata szerint –kösse meg 
a szerződést. 

A Maglódi Református Egyház kép-
viselő-testülethez írt beadványa két ké-
relmet tartalmazott. A szervezet a refor-

mátus gyerekek hittan-táboroztatásához 
kért önkormányzati támogatást, illetve a 
templomuk felújításához is kér hozzájá-
rulást. Szeverné Csekei Csilla képviselő, 
bizottsági elnök hangsúlyozta, az oktatási 
és szociális bizottság javasolja a testü-
letnek, hogy a református egyházi nyári 
táborozáshoz az ecseri gyerekek 5000 
forint/fő összegben támogatást kapjanak. 
Fontos feltétel azonban, hogy a jelentke-
zési lapokat be kell mutatni a polgármes-
teri hivatalban. A templom felújítására 
kért hozzájárulást nem támogatta a bi-
zottság. A képviselő-testület megerősítet-

te a bizottság állásfoglalását. 
Az áprilisi testületi ülés a kulturáltabb 

ecseri környezet elősegítését célzó pályá-
zat meghirdetéséről is döntött. A kiírás 
értelmében a pályázó ingatlanok udva-
rán kívül a bíráló bizottság értékeli a ház 
előtti előkertet, az ingatlan előtti járda-
szakaszt és az utcán lévő árok állapotát. 
A pályázat beadásának határideje 2012. 
június 15., a pályázat elbírálása június 
30-ig történik meg. Az elbírálást szakmai 
munkacsoport végzi. A nyertesekről a 
Cserfa újságban, az önkormányzati hon-
lapon ad tájékoztatást az önkormányzat.

Lomtalanítás – tanulságokkal
Kevesebb lomot tettek ki az ecseriek az 
idei lomtalanítás alkalmával április 16-18-
án. Gál Zsolt polgármester szerint ennek 
az lehet az oka, hogy ebben az esztendőben 
másodszor tartottak a településen lomtalaní-
tást, kevesebb elszállítandó holmi gyűlt így 
össze. Sajnálatosan a kirakott anyagok kö-
zött több helyütt veszélyes hulladékra buk-
kantak a begyűjtők. A polgármester felhívta 

a fi gyelmet, hogy ilyen anyagokat – festék, 
pala, autógumi – nem szabad gazdátlanul 
hagyni. Most utoljára a község ezeket el-
szállíttatta. 

A lomtalanítást ezúttal is nagy számban 
keresték fel a „kincsvadászok”, a lomizók. 
Bűncselekmény szerencsére nem történt, 
rendőrségi beavatkozásra nem került sor. 

Május lévén először is az Édesanyákat 
szeretném köszönteni Anyák napja alkal-
mából az alábbi idézettel:
„Köszönöm,  Istenem az édesanyámat!
Amíg ő véd engem, 
nem ér semmi bánat!
Körülvesz virrasztó áldó szeretettel.
Értem éjjel-nappal dolgozni nem restel.
Áldott teste, 
lelke csak érettem fárad.
Köszönöm, Istenem az édesanyámat” 
(Dzsida Jenő: Hálaadás)

Ismét szép példáját mutatta Ecser az 
összefogásnak. A civil szervezetekkel 
együttműködve folytatódott a faültetés, és 
ismét hulladékszedési akciót tartottunk. 
Annak ellenére, hogy a szemétszedés-
re kijelölt szombati nap munkanap volt, 
és az időjárás sem volt kedvező, min-
den szervezettől képviseltették magukat 
szép számmal. Nagyon örülök, és köszö-
nöm, hogy ilyen aktívak a szervezeteink, 
igyekszünk mi is segíteni nekik, amiben 
tudunk. Külön öröm, hogy a lakosság 
részéről is nagy a támogatottság, egyre 
többen csatlakoznak ezekhez a közösségi 
tevékenységekhez.

A szemétszállítás problémáiról már elő-
zőleg is adtunk tájékoztatást. Sajnos ez a 
gond azóta sem oldódott meg. Kapacitás 
hiány miatt nehezen tudja a Kaposvári 
Városgazdálkodási Zrt. ellátni a feladata-
it, több esetben csak egy autó áll a ren-
delkezésre, ezért a hulladék elszállítása 
áthúzódhat szombatra. Az új szolgáltató 
kiválasztására közbeszerzési pályázatot 
kell kiírni. Kérem mindenki türelmét erre 
az átmeneti időszakra. Szeretném tájé-
koztatni a lakosokat, hogy a híresztelé-
sek ellenére az önkormányzatnak nincsen 
tartozása a szolgáltató felé, a nehézségeik 
nem ebből adódnak. 

A másik aktuális ügy a vízszolgáltatás-
sal kapcsolatos. Képviselő testületi dön-
tés született, ami alapján üzletrészt vásá-
rol az önkormányzat a Dél- Pest megyei 
Víziközmű Kft-ből. Erre azért volt szük-
ség, mert az új Víziközműszolgáltatásról 
szóló törvény életbe lépését követően a 
Gyömrő és Térsége Vízi Közmű Szolgál-
tató Kft. nem fog tudni tovább szolgáltat-
ni. Azon településeken, ahol a szolgálta-
tást végző cégnek meg kell szűnnie, az 
Energiahivatal fogja kijelölni az új szol-

gáltatót. Jó len-
ne, ha magunk 
tudnánk alakí-
tani sorsunkat, 
ezért próbálunk 
egyeztetni és 
előre lépéseket 
tenni.

Ö r ö m ö m r e 
szolgál, hogy a 
környező településekkel egyre jobb vi-
szonyt tudtunk kialakítani. Erre példa az 
a Gyömrői meghívás is, ami alapján egy 
csapat indulhatott Ecser képviseletében 
a Gyömrői Gasztronómiai Fesztiválon. 
Számos esetben van személyes konzultá-
ció a polgármesterek között, ezzel segítve 
egymás problémáinak megoldását.

Sokakban megfogalmazódott az a véle-
mény, hogy az Ecserre költöző lakosság 
nem tud becsatlakozni a közösség életébe, 
erre jó lehetőség a községi majális, ahová 
szeretnék mindenkit meghívni május 19-
20-án. Jó lenne, ha minél többen eljönné-
nek, és jól éreznénk magunkat együtt.

Gál Zsolt
polgármester

Gyors, fontos döntések
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Cserfa4 Agóra

Falugyűlés – a változások jegyében
A tavaly május elején megtartott Falugyű-
lés óta eltelt egy esztendőt ölelte át az áp-
rilis 23-án megtartott Falugyűlés a Rábai 
Miklós Művelődési Házban. A rendez-
vényre nagy számban voltak kíváncsiak 
az ecseriek. A fórumra eljött a képviselő-
testület – dr. Petky Ferenc kivételével – 
valamennyi tagja, a széksorokban pedig 
helyet foglaltak a Polgármesteri Hivatal 
vezető tisztségviselői is.

Bevezetőben Gál Zsolt polgármester 
vetített képekkel illusztrálva, így könnyít-
ve meg a hallgatóságban az emlékezést, 
tekintett vissza az elmúlt egy esztendőben 
végzett önkormányzati feladatokra, is-
mertetve az elért eredményeket. Ezekről 
a Cserfában folyamatosan tájékoztattuk 
olvasóinkat, ezért most ennek részletezé-
sére nem térünk ki. Barta Zoltán jegyző 
előadásában arról a rendkívüli mértékű 
jogszabályváltozásról beszélt, amely a 
2011. Húsvétján elfogadott új alaptörvény 
előírásainak megfelelően valósult meg. 
Egy adattal érzékeltetve az elmondotta-
kat, Barta Zoltán kiemelte: tavaly több, 
mint 42 ezer oldalon jelentek meg a Ma-
gyar Közlöny számai, ami jól példázza, 
milyen horderejű változások következtek 
be az elmúlt időszak jogalkotásában, s kö-
vetkeztek be ennek nyomán a mindenna-
pi életben. A változások középpontjában 
az állam feladatátvállalásainak növeke-
dése áll, ellentétben a korábbi évtizedek 
tendenciájával, amikor inkább az önkor-
mányzatok kötelezettségei szaporodtak. 
Sok esetben mellé rendelt forrás nélkül. 
Valószínűsíthető, hogy a jövőben a kü-
lönböző közműdíjakat – 
víz-, csatorna, esetleg a 
hulladékszállítás díját is 
– az állam fogja szabá-
lyozni. A víz- és csator-
nadíjak esetében jelen-
leg a szolgáltató, utána a 
Magyar Energia Hivatal 
lesz az árhatóság. Visz-
szaállnak az 1984-ben 
megszüntetett járások. 
Somlói Jánosné kérdésére, miszerint 
van-e változás abban, hogy Gyálhoz, mint 
járásközponthoz tartozzon Ecser vagy 
esetleg Monorhoz, Gyömrőhöz, Vecsés-
hez, ahogy az itteniek szeretnék, elhang-
zott a kedvező hír. Gál Zsolt polgármester 
elmondta: valószínűsíthető, hogy Monor-
hoz fog tartozni Ecser. Ez ugyan nem vég-
leges, még akár a másik két település is 

szóba jöhet, a gyáli járási kapcsolat terve 
azonban remélhetőleg már a múlté.

Utalt Barta Zoltán a takarékosság fon-
tosságára is. Jelezte, hogy Ecser önkor-
mányzati intézményei januártól nem az 
ELMŰ-től, hanem az MVM-től vásárol-
ják a villamos áramot, ami lényegesen 
olcsóbb beszerzési árat 
eredményez. Ehhez hoz-
zájön olyan takarékos-
sági technológia, amit 
Gál Zsolt polgármester 
ismertetett, hogy az éj-
szakai órákban úgy lehet 
csökkenteni a közvilágí-
tási lámpatestek áram-
felvételét, hogy az nem 
észrevehető módon mér-
sékli a lámpák fényerejét. Ez is jelentős 
megtakarítási forrás lesz. Hasonló terve 
van Ecsernek a gázbeszerzést illetően is, 
illetve a telefon és internet szolgáltatások 
igénybevétele terén is. Utóbbi esetében a 
jövőben is a UPC lesz az önkormányzati 
intézmények szolgáltatója, de a szerző-
dést megújították, így az sokkal előnyö-
sebbé vált. 

A jövőt illetően Gál Zsolt kiemelte a 
település elszánt pályázati munkáját. Be-
mutatta az 1. számú Óvoda látványtervét, 
amely a kivetítőn is jól kivehetően egy, a 
jelenleginél jóval terebélyesebb épületet 
mutatott. Összesen 68 pályázó szeretne 
nyerni ezen a területen, s ebből 15 számá-
ra nyílik meg a lehetőség a fejlesztésre. 
Ez azt jelenti, hogy minden 4-5. pályázó 
nyerhet. A Falugyűlés egy emberként re-
ménykedett abban, hogy Ecser benne lesz 
a szerencsések csoportjában. 

Földi Veronika felszólalásában nehez-
ményezte, hogy a rendőrség az Arany 
János utcai lakó-pihenő övezetben lévő 
20 km/h sebesség túllépőit méregeti 
gyakran. Jó lenne, javasolta, ha inkább 
a közérdeket jobban szolgáló területekre 
összpontosítaná a rendőrség az energiáit. 
Válaszában Gál Zsolt 
elmondta, a problémá-
val foglalkozott a Cserfa 
áprilisi száma is. A fa-
luvezetés is azt szeret-
né, ha inkább az iskola 
környékén szűrnék ki a 
gyorshajtókat, sok bal-
esetveszélyes helyzetet 
lehetne megelőzni ezzel. Előrelépés még 
nincs e téren, de a falu igényét jelezte a 

vezetés a rendőrségnek.  
Kurunczi Lajosné a faluképet csúfító 

hirdetőtáblák eltűntetése, kulturált hir-
detőeszközök kihelyezése mellett érvelt 
felszólalásában. A polgármester jelezte, a 
műszaki csoport dolgozik már az új hir-
detőtáblákon, hamarosan sor kerül az új 
hírdetőtáblák elhelyezésére. Az állomá-
son lévő esetében azért más a helyzet, 
mert a MÁV ígérete szerint sorra újítja föl 
a vasútvonal menti települések állomása-
it. Ecser is előbb-utóbb sorra kerül, addig 
viszont a falunak nem érdemes pénzt köl-
tenie a változtatásokra.

Szatmári László azt 
kérdezte, miért helyezte 
át a május elsejei ün-
nepet a település május 
19-re. A válaszban el-
hangzott, több oka volt 
az áthelyezésnek. Május 
1. keddre esett, ami nem 
ideális időpont. Négyna-
pos rendezvényt az ön-
kormányzat nem tud tar-
tani. Az előző évben tapasztaltak alapján  
várható volt az is, hogy sokan elutaznak a 
négynapos ünnepen, vagy más rendezvé-
nyeken vesznek részt május elsején Buda-
pesten. Emellett a gyermeknap Pünkösdre 
esik, ezért célszerűbb volt a két programot 
összevonni. 

Sztancsik Ferencné azt vetette föl, miért 
nem lehet elrendelni, hogy az ecseriek a 
saját portájuk előtti járdát, árkot, zöldeket 
tartsák rendben. A polgármester elmondta, 
az önkormányzatnak jelenleg nincs mód-
jában a porták előtti köztisztaság kikény-
szerítésére, mint ahogy Murár Ferencnek 
a közterületi kutyapiszokkal kapcsolatos 
fölvetését sem lehet megvalósítani. Meg-
változott a szabálysértési 
törvény, most dolgoznak 
az önkormányzatokra 
vonatkozó rendelet meg-
változtatásán. Eddig is 
történtek erőfeszítések, 
csak nem nagy ered-
ménnyel.   

A Falugyűlés jó han-
gulatban zajlott. Min-
den kérdésre született válasz, nem marad 
elvarratlan szál, a polgármester két na-
gyobb lélegzetű beszámolóját is tapssal 
honorálták a megjelentek. Legközelebb 
rendes falugyűlésen egy év múlva talál-
kozik a lakosság a falu vezetésével. 

Murár Ferenc

Kurunczi Lajosné

Somlói Jánosné

Szatmári László

Földi Veronika
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Cserfa 5Közbiztonság

A képviselő-testület áprilisi ülésén mu-
tatkozott be a Monori Rendőrkapitány-
ság március 16-án beiktatott új vezető-
je, Szmodics Róbert rendőr alezredes. 
A grémium tagjai előtt bemutatkozás-
képpen elmondta, 1995 óta rendőrként 
dolgozik. Pályáját Budapesten, a III. 
kerületben, nyomozóként kezdte. Itt 
volt csoportvezető, majd készenléti al-
osztályvezető. 2004-ben megalakult az 
autópálya rendőrség, ahol a szakszolgá-
lati osztályt vezette. 2008-ban az ORFK 
Bűnügyi Főigazgatóságán lett osztályve-
zető-helyettes. Idén márciusban Simon 
Tamás rendőr dandártábornok a Monori 
Rendőrkapitányság vezetésével bízta 
meg. Szmodics Róbert Dunakeszin él 
családjával, felesége szintén rendőr, két-
éves korú iker gyermekei vannak.

Az új vezető elmondta, a kapitányság 
középtávú fejlesztésére két éves prog-
ramot tervez; a kapitányság és őrseinek 
személyi állománya is bővülni fog. A 
szakalosztályok létrehozatalával az állo-
mány munkaterhelését igyekeznek csök-
kenteni. Első ütemben a körzeti megbí-
zotti státuszok kerülnek kiegészítésre. 

A közlekedésrendészeti alegység me-
gyei szinten fog működni. Itt a megyei  
települések sebességmérését és közle-
kedésrendészeti feladatait látják el.  Az 
egységek a balesetveszélyes közlekedé-
si pontokon lesznek jelen. Ez a munka-
megosztás szintén enyhíti a monori ka-
pitányság leterheltségét.  

A települések, köztük Ecser jogos el-
várása, hogy a körzeti megbízottak min-
dig ott teljesítsenek szolgálatot, ahová 
tartoznak. Ősszel indul a megye szerve-
zésében egy központi területirányítási 
modell. Ennek részeként az ügyeletes 
tiszti szolgálat helyben megszűnik. Ak-
kor úgy lehet megszervezni a szolgá-
latot, ahogy az legjobban illeszkedik a 
helyi igényekhez. Jelenleg 210 az állo-
mány létszáma. 

Április elején 19 tanulót fogadtak 
Monoron. A próbaidős munkatársak 
intézkedésre önállóan nem jogosultak, 
de tapasztalt rendőrrel – demonstratív 
jelleggel – lehet őket alkalmazni. Az új 
részlegből oda lehet vezényelni rend-
őröket, megerősítve az őrsöket, ahol a 
reggeli eligazítások alkalmával kiderül, 
hogy gond van. Például a lomtalanítás 
időszakában. Sajnos a lomizókón túl bi-
zonyos elkövetői körök is megjelennek 

a kupacok környékén.  
A kisebb súlyú bűncselekmények 

megelőzésére segítséget jelenthet az áp-
rilis 15-től megváltozott szabálysértési 
törvény. Az értékhatár 20 ezerről 50 ezer 
forintra nőtt.  A szabálysértési értékhatár 
– az értékhatár 20 ezerről 50 ezer forint-

ra nőtt – emelése a tulajdon elleni sza-
bálysértések elkövetési értékének meg-
határozására vonatkozik Ennek vannak 
előnyei és hátrányai is.  A rendőrség így 
kisebb számú eljárást tud csak lefolytat-
ni, mint régebben. Azok az elkövetők, 
akik kisebb súlyú bűncselekményből él-
nek, nagyon örülnek a változásnak.

Felállítottak januártól egy háromfős 
szabálysértési előkészítési csoportot, 
amely az 50 ezer forint alatti elköveté-
seket dolgozza fel. Ez az őrsöket nem 
érinti. Első intézkedésük során prostitu-
áltakat állítottak elő, nem Ecseren, más 
településen. 48 órán belül két prostitu-
áltat 10 nap elzárással sikerült szankci-
onálni. Az intézkedés nyomán lényegé-
ben eltűntek a prostituáltak a 4-es főút 
mellől.

Gál Zsolt polgármester érdeklődött 
az iskolarendőr programról. A kapitány 
elmondta, a nyugállományú rendőrök 
aktivizálható részének hivatásos állo-
mányba visszalépése megtörtént. Szak-
mai végzettségük, tapasztalatuk nagy. 
Ezekből a szakemberekből létrejön egy 

bűnmegelőzéssel foglalkozó szakcso-
port. Az iskolarendőr programot kiemelt 
feladatként kezeli a kapitányság. 

Dr. Petky Ferenc képviselő azt fi rtat-
ta, hogyan tervezik kiépíteni a kapcso-
latot a helyi polgárőrséggel? A kapitány 
elmondta, ezen is igyekeznek javítani. 
Konferenciát is szerveztek, Ecserről a 
polgárőrség vezetője vett rajta részt. A 
felmerült problémák közös erővel törté-
nő megoldására törekszenek. A polgárőr 
egyesületek közötti szorosabb együtt-
működés kialakításával és a kapitány-
ság szakmai instrukcióival lehet haté-
konyabbá tenni a munkát. Korábban a 
rendőrségnél rendszeresített műszaki 
eszközök rendelkezésre bocsátásával is 
igyekeznek a kommunikáció hatékony-
ságát javítani a két szervezet között. 

Megerősítik a maglódi rendőrőrsöt

Szmodics Róbert 
rendőr alezredes
az új monori rendőrkapitány az ecseri 
képviselő-testületi ülésen
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Ha nem fejeződik be hamarabb a há-
rom nyert meccsig tartó versenyfutás, 
akkor május 28-án játsszák a NB I-es 
Magyar Kosárlabda Bajnokság dön-
tőjének utolsó mérkőzését. A Szolnoki 
Olaj csapata, amelynek center posztján 
Magyarország egyik legjobb kosarasa, 
egy ecseri fi ú, Trepák Zoltán vitézkedik, 
ezúttal is arra tör, hogy megszerezze a 
klubnak a bajnoki címet. Összességé-
ben a negyediket. A Cserfa megkeres-
te a 210 centis, 115 kilós, három hete 
egy gyönyörű kisbaba apukáját, hogy 
az ecseriek számára közelebb hozzuk 
a döntőre való készülődést, hogy a 
falu lakói is szurkolhassanak a csapat, 
Trepák Zoli, rajta keresztül egy kicsit 
Ecser újabb sikeréért.   

– Hogy áll a bajnokságban a Szolnoki 
Olaj kosárlabda csapata?

– Az alapszakasz harmadik helyén vé-
geztünk, most kezdődött a rájátszás. A 
legjobb négyben van a csapat. A második 
helyezettel játszunk három győzelemig. 
Az utolsó mérkőzés május 28-án lesz, 
akkor derül ki, melyik csapat nyeri a baj-
nokságot.

– Előbb azonban van még egy komoly 
megmérettetés, az EuroChallange bajnok-
ság.

– Igen, itt bejutottunk a legjobb négy-
be. Debrecenben rendezik a Final Four-t, 
ezért másfél héttel eltolódik a bajnokság 
befejezése. Az EuroChallange négyes 
döntőjébe való bejutás már önmagában 
csoda. Ez Európában a harmadik legerő-
sebb bajnokság. Az Euroliga olyan, mint 
a fociban a Bajnokok Ligája. A követke-
ző az EuroCup, majd az EuroChallange 
következik. Az elődöntőben a török 
Besiktassal játszunk. A törököknél volt 
NBA sztárok játszanak, az együttes költ-
ségvetése 10-szer nagyobb a mienknél. 
Bár a labda gömbölyű, de nem biztos, 
hogy mi vagyunk a mérkőzés esélyesei. A 
másik két csapat orosz és francia, ha kika-
punk, akkor kettejük veszteséből kerül ki 
a második ellenfelünk. (A Szolnok végül 
a negyedik helyen végzett az erőpróbán – 
a szerk.)  

– Tavaly megnyerték a Magyar Kosár-
labda Bajnokságot és a Magyar Kupát is. 
Idén mire számítanak?

– Az alapszakaszban harmadikok let-
tünk, így több meccset kell idegenben ját-
szani. Három nyert meccsig megy a csata. 
Ha 2-2 az állás, akkor május 28-án lesz 

a sorsdöntő összecsapás. Természetesen 
szeretnénk megnyerni idén is a bajnoksá-
got.

– Mitől jó a szolnoki kosárlabda?
– Eddig a Szolnok három bajnoki címet 

szerzett, igaz, nem egymás után. Most 
küzdünk a negyedikért.  A tulajdonosi 
kör úgy gondolta, próbáljunk meg kilépni 

a magyar állóvízből külföldi terepre. Ez 
rengeteg pénzt emészt. Repülővel utazunk 
sok helyre, ellátni az idejövő csapatokat 
minimum négycsillagos szállodában. En-
nek megvan az eredménye, már eléggé 
ismert és elismert a szolnoki 
kosárlabda. Az EuroChallange 
négyes döntőjében játszani azt 

Trepák Zoltán Magyarország egyik legjobb kosarasa
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hozta magával, hogy Európa top 
100 csapatából a 83. helyen va-

gyunk. Ilyen még nem volt. Tavaly a 99. 
helyen végeztünk. 

– A tulajdonosok, gondolom, elégedet-
tek a csapattal?   

– Alapvetően igen, de azért még – kö-
telező jelleggel – be kellene húzni a ma-
gyar bajnokságot. A Szolnok kerete a 
legerősebb a mezőnyben. Az alapszakasz 
nem úgy sikerült, ahogy terveztük. Az 
EuroChallange meccsek kedvező hatásai 
viszont most kijöhetnek, hiszen mi hó-
napokon át heti két meccset játszottunk, 
méghozzá minőségi ellenfelek ellen, míg 
a többiek egyet. Ehhez még a meccsrutin 
is hozzájön. Megalapozottan bizakodunk 
a bajnokság megnyerésében.  

– Hány éves?
– Harmincöt múltam, ami a kosárlab-

dában is azt jelenti, hogy a játékos pá-
lyafutása a vége felé közeledik. Center 
poszton játszom, 210 centiméter magas 
vagyok és 115 kiló. A hazai utánpótlásban 
nincs hasonló adottságokkal rendelkező 
játékos, vagy ha mégis, akkor nagyon-na-
gyon kevés. Későn érő típus vagyok, így 
egy kicsit tovább is tudom stabilizálni a jó 
formámat, amivel talán meg tudom nyúj-
tani a karrieremet. Reménykedem benne, 
hogy néhány évig még biztosan tudok tel-
jesíteni. 

– Hogy lett kosaras? 
– A kilencvenes évek közepén Ecseren 

élt egy ifjabb Szirt Lajos nevű kosárlabda 
bíró, aki Pesten amatőr bajnokságokban 
fújta a sípot. Akkor voltam 17 éves, 202 
centi magas, de még nem fogtam kosár-
labdát a kezemben. Ő ajánlott egy pesti 
csapatot. Ott pötyögtettem egy évet, az-
tán a Csepelben a junioredző meghallotta, 
hogy van itt egy 202 centis srác, aki akkor 
még „szűz” kéznek számított. Itt kezdő-
dött a profi  karrierem. 

– Szereti Ecsert?
– Természetesen. A mai napig a köz-

ség állandó lakosa vagyok, sosem je-
lentkeztem ki. Kevesen tudják, hogy a 
kilencvenes években Ecseren két NB I. 
A csoportos kosaras volt. A másik Doma 
Attila, aki a Nagykőrös és a Paks színei-
ben játszott, én meg akkor a szombathe-
lyi Falco KC-ban pötyögtettem. Játszot-
tunk egymás ellen is. 

– Szülei, testvére Ecseren élnek most is.
– Így van. A húgom kisgyereke egy 

éves lesz hamarosan, a miénk pedig há-
rom hetes múlt. A szüleim nagyon élve-
zik a nyugdíjas éveiket, hiszen már uno-
kák veszik őket körül.  

– Trepák Zoltán vérbeli világutazó. 
Hol fog megállapodni, letelepedni?

– Ezen már évek óta gondolkodom, de 
még mindig nem tudtam rájönni.

– Hol van otthon?
– Mindenütt otthonosan mozgok, ha-

mar ki tudom alakítani magam körül a 
megfelelő légkört.  Szerethető, gyermek-
lelkű fi atalember, mondták rám többen. 
A letelepedés szempontjából az lenne 
a legjobb, ha közel volnánk a szüleink-
hez. Feleségem szolnoki, így Monorier-
dő vagy Albertírsa lenne a legjobb, ezek 
vannak féltávra Ecser és Szolnok között. 
Itt azonban nem a legjobbak a munka-
vállalási feltételek, ha abbahagyom a 
kosárlabdát. A választ még nem tudom a 
kérdésre, de keressük a megfelelő letele-
pedési helyet.  

– Mivel szeretne foglalkozni aktív pá-
lyafutása befejeztével?

– Nem szeretnék elszakadni a kosár-
labdától. 

– Visszatérve a játékhoz: Trepák Zoltán 
majdnem NBA szintű versenyző lett, Dá-
vid Kornél pedig több szezont is eltöltött 
az Egyesült Államokban. Hogy mérhető 
össze a két magyar világklasszis?

– Nem illünk össze egy lapon. Dávid 
Kornél tényleg kint volt az NBA-ben 
négy vagy öt szezont, ami teljesen más, 
mint a magyar bajnokság. A világ kosár-
labdasportjának legnagyobb sztárjai közé 
tartozó Michael Jordannal egy öltözőben 
készülhetett a meccsekre, mindössze két 
ülés választotta el tőle. Itthon lassan én 
leszek a legeredményesebb játékos. Öt 
Magyar Kupa érmem van, három magyar 
bajnoki címem. Ebben jobb vagyok, mint 
Dávid Kornél.  Ő viszont Spanyolország-
ban játszott sokat, EuroLiga négyes dön-
tőben is részt vett. Dávid Kornél a saját 
kategóriájában nagyon jó, én pedig ma-
gyar viszonylatban vagyok jó. 

– Fontos önnek a magyarság, Magyar-
ország, hiszen szinte mindenütt otthon 
van a világban?

– Nagyon fontos a hazám. Ha meghí-
vást kapok a magyar válogatottba, akkor 
megyek és teljesítem a kötelezettsége-
met. Nagyon szívesen húzom fel a címe-
res mezt. Idén is megérkezett a meghívó. 
Nagyon örültem, hogy bár elmúltam 35 
éves, ennek ellenére az új szövetségi ka-
pitány, Rátgréber László számít rám.  A 
válogatottal próbálunk kijutni az Európa 
Bajnokságra. 

Nagyon fontos nekem, hogy Magyar-
országon játszom, és hogy Magyarorszá-
got tudom külföldön képviselni. 

A Cserfa következő száma június 8-án 
jelenik meg. Nyomdába adás: június 
5.  A lapzárta időpontja: május 29. 

Nyári napközis tábor
Kedves Gyerekek, Kedves Szülők!
Idén nyáron – hagyományainkhoz híven 
– Vecsés Város Önkormányzat támoga-
tásával újra megszervezzük nyári napkö-
zis táborunkat. Kezdete: 2012. június 18. 
Vége: 2012. július 27. Lehet 1-1 hétre 
is jelentkezni. Helyszín: Halmy Tele-
pi Általános Iskola. Időtartam: minden 
hétköznap 8.00 -16.00. Korosztály: 7-14 
éves gyermekeket várunk. Programok: 
lovaglás, úszás, ugrálóvár, kézműves 
foglalkozás, kirándulás, sportversenyek, 
kalandfoglalkozás és még sok-sok meg-
lepetés és kikapcsolódás. Részvételi díj, 
programköltségek: 1 hét uszodával 8600 
Ft, 1 hét uszoda nélkül 7600 Ft. Étkezési 
költségek: június 18-július 20: 396 Ft/nap 
(reggeli, ebéd, uzsonna). Július 23-július 
27: kb. 580 Ft/nap (a Központi Konyha 
zárása miatt máshonnan kell hozatnunk 
az ebédet ebben az időszakban). Jelentke-
zés: május 3-án 8-12 óra, 7-én 13-16 óra, 
8-án 12-16 óra, május 7-én 13-17óra, 8-án 
8-12 óra, 10-én 8-12 óra, 14-én 12-16 óra, 
22- én 12 – 16 óra, 24-én 8-13 óra, 29-én 
12-16 óra, 31-én 8-12 óra. Személyesen 
(Ecser, 2233 Bajcsy Zs. u. 1) – a férőhe-
lyek függvényében. Bővebb információ: 
06-29 335-158 vagy a 06-30-816-08-42
Jelentkezés módja: Jelentkezésnek minő-
sül az aktuális hétre a tábordíj befi zetése, 
csak ez esetben tudjuk a helyet fenntarta-
ni. Visszafi zetés: lemondás visszafi zetés-
sel a befi zetett hét előtt 2 héttel lehetsé-
ges, mivel a programokat és a buszt előre 
szervezzük. Várjuk megtisztelő jelentke-
zésüket, érdeklődésüket: 

A Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat munkatársai

A Monori Rendőrkapitányság veze-
tője fokozott ellenőrzést rendelt el a 
Monori Rendőrkapitányság illetékes-
ségi területéhez tartozó települések 
közigazgatási területének fokozott 
rendőri ellenőrzésére, a  vagyon el-
leni bűncselekmények megelőzésére, 
elkövetőinek elfogására  2012. május 
01-én 00 órától 2012. május 31-én 24 
óráig.

Fokozott ellenőrzés
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I. ECSER OPEN teniszverseny

A Szilágyi Károly – Ecser alpolgármestere, a verseny fővédnöke 
–  és dr. Simon Szilveszter kettős nyerte az I. Ecser Open páros 
teniszversenyt, amelyet Rákoskeresztúron, az ÁBV teniszcentrum-
ban rendeztek április 28-án. A hagyományteremtő sportverseny 
két, az ecseri Szent István utcában lakó szomszéd, Sztancsik Csaba 
és Antal Lajos kezdeményezése nyomán indult útjára. A résztve-
vők egy része régebb óta együtt teniszezik, s az ecserieket már két 
alkalommal hívták meg Gödöllőre versenyezni. Most, hogy húsz 
játékos részvételével megrendezték az első ecseri erőpróbát, ter-
mészetesen a gödöllőieket is visszahívták a szervezők. 

A ragyogó időben megrendezett összejövetelt Gál Zsolt polgár-
mester nyitotta meg. Ő ugyan nem tud teniszezni, de élvezettel 
nézi a játékot. 

A sportverseny megrendezését komoly szponzori háttér segítet-
te. – E nélkül ma már nem lehet nívós teniszversenyt rendezni – 
mondta az egyik szervező, Sztancsik Csaba. 

A verseny végén nemcsak a legjobbak kaptak díjakat, hanem ne-
vezettek megválasztották maguk közül az általuk legjobbnak, leg-
sportszerűbbnek tartott csapatot is, amely különdíjban részesült.

 – Örülnénk, ha később Ecseren is lenne teniszpálya, így otthon 
is meg lehetne rendezni a versenyt  – mondta Antal Lajos. 

A családok együtt szurkoltak a versenyzőknek, jó hangulatban 
telt el a nap. A fi nom ebédről Bojtok György gondoskodott.A győztes páros: Szilágyi Károly és dr. Simon Szilveszter A győztes páros: Szilágyi Károly és dr. Simon Szilveszter 

A szponzori felajánlásokkal Sztancsik Csaba és Antal Lajos  A szponzori felajánlásokkal Sztancsik Csaba és Antal Lajos  
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Dr. Perczel András, Bolyai-díjjal kitüntetett akadémikus, az 
ELTE Szerves Kémiai Tanszékének tanára. A következőket írja: 
”Az én feladatom a szerves kémia megtanítása, de nem szoktam 
véka alá rejteni az életszemléletemet sem.  A tanítás során szem 
előtt tartom a szántó-vető ember példáját. Szánt, vet, de tudja: 
nem azért nő ki a növény, mert ő elvetette. A növekedést Isten 
táplálja. …A nevelés is így működik…”. (A szív folyóirat ápri-
lisi sz. 40 old.) 

A Szentlélek az, aki rávilágít az Igazságra. Istentől jöttünk, és 
Hozzá térünk vissza. Nekem a feladatom, keressem és kutassam 
miért Akart engem. „ Úgy szeressenek, ahogy Ő maga szeret.” 
(Jn. 13,34.) Ha ezt teszem, akkor teljesítem az Atya akaratát. 
„Nem mindenki, aki azt mondja nekem Uram, Uram, megy be 
a mennyek országába, hanem csak az, aki megteszi Atyám aka-
ratát, aki a mennyben van”. (Mt. 7, 22.)  Ekkor jelentkezik a 
helyes öröm a szívedben. Így kell megtanulni, helyesen örülni. 
Ekkor lesz öröm az életed. 

Ekkor döbbensz rá a Gondviselés csodálatos jelenlétére, mely 
ott lesz a mindennapodban is. Ez is a LÉLEK munkája. 

A tanítványok számára pünkösdkor lett mindez valósággá. 
Ennek megértése tette őket boldoggá, s ők is ezzel tettek bol-
doggá másokat. Krisztus maga mondja: „Azt akarom, hogy az 
én örömöm a ti örömötök legyen.„  Erről beszél tanítványainak 
a fenn idézett professzor. 

Krisztus feltámadása után, megjelenvén az apostoloknak: 
„Békesség veletek”, köszöntötte őket. S utána átadja, ama aján-
dékát, amire mindenkinek szüksége van, ha üdvözülni akar:” 
Vegyétek a Szentlelket, akiknek megbocsássátok bűneiket, 

bocsánatot nyer, akinek megtartjátok, nem nyer bocsánatot. „ 
A bűnöktől csak Krisztus tud megszabadítani. Erre mindegyi-
künknek szüksége van. A bűnbánat szentségében hallod: „NE-
KED KRISZTUST VISSZAADTA SZÍVED ÁRTATLANSÁ-
GÁT”.  

A Szentlélek az, aki felékesíti belső világod. Ha kéred, meg-
világosítja értelmed, hogy felismert, mi a helyes és jó. Erősíti 
akaratod, hogy meg tud tenni a jót. 

MÁJUS SZŰZ MÁRIA hónapja. Benne ragyogott fel a tö-
kéletes ember példája. A Szentlélek műve volt, mely formálta 
belső világát, hogy alkalmas legyen csodálatos hívatására. Ő le-
gyen Jézus Krisztus édesanyja. Jézus, az Ő testéből építette fel 
az emberi testét. Isten már eleve megóvta még az eredeti bűntől 
is. Éppen ezért neki nincsen sírja. Hisz csak átszenderült. Az 
örökkévalóságba. Ő az, aki a SZENTHÁROMSÁG dicsőségé-
ben már testestül-lelkestül ott van, felvétetett, ahová az Ő Szent 
Fia felment. Jézus az ÉDESANYJÁT  felvette. Ezért fohászko-
dunk hozzá. Az csak egy rágalom, hogy mi imádjuk. Közben-
járását kérjük, mint égi Édesanyáét. Erre maga Jézus buzdított 
bennünket a kereszten: íme a „TE ANYÁD”. Ő az a nagyszerű 
példakép, akire minden édesanya feltekinthet. Ő volt az, aki az 
apostolokkal együtt imádkozott, várván a Szentlélek eljövetelét. 
Krisztus Egyházának is Édesanyja. 

A SZENTLÉLEK teszi legyőzhetetlenné Krisztus Egyházát, 
mely bizonyítja és hirdeti a világnak az IGAZSÁGOT. „Úgy 
szerette Isten a világot, hogy Egyszülött Fiát adta érte, hogy 
mindaz, aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örökké éljen.„         

Barotai Endre, plébános 

A Szentlélek általunk működik a világban

Az ecseri búcsú egyházi programjai A ta-
valyi kezdeményezés folytatásaként az 
ecseri templom búcsúünnepéhez kapcso-
lódóan idén is megszervezzük az Ecser 
körüli imaláncot. Június 15-én, pénte-
ken, a 18 órai szentmise után a községet 
külterületi utakon megkerülve imádko-
zunk Ecserért, lakóiért, rokonainkért, 
szomszédainkért, községünk fejlődéséért, 
melyre szeretettel várunk mindenkit.
Június 16-án, szombaton délután 18 óra-
kor az ecseri templom nyílt órájára hívjuk 
községünk lakosságát. Ecser legrégibb 
épülete évszázadok óta emelkedik a falu 
fölé. A kívülről jól ismert épület belsejébe 
várjuk az érdeklődőket nyílt óránkra, akik 
a program során megismerkedhetnek az 
idén 272 éves barokk templom történeté-
vel, építészeti megoldásaival, berendezé-
sével is. A Szent Antal napi búcsúi ünnepi 
szentmisénk június 17-én vasárnap 9.30-
kor kezdődik.  

Nem Ecseren született, de igazi ecseriként 
ment el közülünk kedves barátunk: id. Varga 
Dániel – Dani bácsi –, aki az Ecseri Nyugdí-
jas Klub és a Zelený veniec Hagyományőr-
ző kör meghatározó, 
oszlopos tagja volt. 
A nyugdíjas klub 
Dani személyében 
közkedvelt ma-
gyarnóta énekest 
veszített el. Kedves 
Dani! Most mesz-
szire mentél, a nagy 
kékség szent honá-
ba, magaddal vitted 
sok szép álmodat, a 
virágzásra váró hol-
napokat. Nem bú-
csúzunk, szellemed 
itt marad velünk. 
Nemes törekvéseid 
emléke és lelkünk 
őrzője megmarad ne-
künk.
Dani bácsi évtizedek 

óta bekapcsolódott az ecseri hagyományok 
őrzésébe is. Már a hetvenes években lelke-
sen vett részt az ú.n. „Kanadai ecseri lako-
dalmasban”, azóta sokszor végigtáncolta a 

falu utcáit a néptánc-
együttes köteléké-
ben. Volt idő, mikor 
ő volt az ecseri nép-
tánccsoport vőfélye. 
Sok közös fellépés 
emléke marad meg 
a fi atalabb néptán-
cosok emlékezeté-
ben is róla. Jóked-
vét, optimizmusát, 
vicceit és mindig 
mosolygó arcát ne-
hezen tudjuk feledni.                                                                                              
Emlékét szeretettel 
őrizzük.

Az Ecser Községi 
Nyugdíjas Klub 

és a Zelený Veniec 
Hagyományőrző 

Kör vezetősége

Varga Dani bácsi elment...

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, akik  
április 16-án
Varga Dániel  

hamvait utolsó útjá-
ra elkísérték, sírjára 
koszorút,  virágot he-
lyeztek.

A gyászoló család
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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 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

A Rábai Miklós Művelődési Ház rendezvényei

Kakaspörköltet készített bográcsban az ecseri csapat a Gyömrői Gasztronómiai Fesztiválon április 28-án. Kele Jenő főszakács 
Ferancz József aktív közreműködése mellett rotyogtatta az ételt, amíg meg nem főtt. A csapat gyömrői vendégszereplése a téli 
ecseri böllérfesztiválra vezethető vissza, ahol részt vett a Gyömrői Hagyományőrző Kör csapata, Kossuth László vezetésével. 
Most ők hívták vissza az ecseri vendéglátókat. Felvételünkön: az ecseri csapat felsorakozott a már majdnem kész pörkölt körül. 
Még helybeli szurkolók is segítettek, kuktáskodtak. Ők hárman a kép bal szélén állnak. A kakaspörkölt „hátránya”: sokáig kell 
főzni. A versenyzők nehezen várták ki, hogy végre asztalhoz ülhessenek. Ám megérte a türelem, a pörkölt nagyon fi nom lett. 
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Új cím A Rábai Miklós Művelődési 
Ház e-mail címe megváltozott.  A további-
akban a rabaimh@gmail.com címre küld-
jék a leveleket.

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
Ecseri Polgárőr Egyesület 06/20 488-2257

06-30/245-22-68

Ecser Község Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete Ecser kulturált települési 
környezetének fejlesztése céljából pályá-
zatot hirdet. A pályázat célja a zöldfelüle-
tek fejlesztése, gondozása, fák telepítése, 
a rendezett udvarok megteremtése, az 
ebben élenjáró családok és cégek elisme-
rése. A pályázat végső célja a lakosok és 
a vállalkozások motiválása lakókörnyeze-
tük ápoltabbá tétele érdekében.

A pályázaton indulhat minden magán-
személy és vállalkozás.

A pályázóknak 2012. június 15-ig kell 
részvételüket jelezni a Polgármesteri Hi-
vatalban.

A jelentkezők ingatlanát, kertjét, ud-
varát, a ház előkertjét, az ingatlan előtti 

járdaszakaszt, és az ingatlan előtti árok 
állapotát legalább 3 tagú szakmai mun-
kacsoport minősíti. A szakmai munkacso-
port tagjai:

- az ingatlan fekvése szerint illetékes 
önkormányzati képviselő,

- a polgármester által felkért szakem-
berek

Az elismerés formája az Önkormányzat 
arculatának megfelelő, az épület külső fa-
lára szerelhető tábla.

A tábla adományozásáról a munkacso-
port véleménye alapján a polgármester 
dönt.

Az elbírálás határideje: 2012. június 30.
Ecser Község Önkormányzatának Kép-

viselő-testülete

Az osztatlan 
közös tulajdon 
még ingyen 
megszüntethető
Jelenleg mintegy 2 millió hektár rendezet-
len, osztatlan közös tulajdonban lévő ter-
mőföld van hazánkban. Ez közel 272 000 
földrészletet és 2 millió tulajdonost jelent.

Az Országgyűlés 2012. január 1-jei 
hatállyal módosította a Földrendező és 
földkiadásról szóló törvényt. A jogsza-
bály kimondja, hogy a 2012. június 1-jéig 
kérelmezett földmegosztás költségét az 
állam viseli. A földkiadási eljárás ered-
ményeként létrejött osztatlan közös tulaj-
don tulajdonostársait megillető tulajdoni 
hányadokat az ingatlan-nyilvántartásba 
jogerősen bejegyezték, bármely tulaj-
donostárs kezdeményezheti az ingatlan 
megosztását annak érdekében, hogy saját 
tulajdoni hányadát önálló ingatlanként 
kaphassa meg.

Az önálló ingatlan kialakítása iránti 
kérelmet legkésőbb 2012. június 1-jéig 
lehet benyújtani a területileg illetékes 
körzeti földhivatalhoz. A jelentkezési 
határidő elmulasztása jogvesztő, tehát a 
határidő lejárta után csak saját költségen, 
összetettebb eljárásban szüntethető meg 
az osztatlan közös ingatlantulajdon.

Az osztatlan, közös földtulajdon ren-
dezésével: könnyebb a föld értékesítése, 
egyszerűbb a föld hasznosítása, könnyeb-
ben igényelhető támogatás a műveléshez.

Bővebb információ az ujfoldtorveny.
kormany.hu honlapon található.

Vidékfejlesztési Minisztérium 
Sajtóirodája

„Szép kert, tiszta környezet”

Ecseren darts-dömping volt: május 5-6-
án a Rábai Miklós Művelődési Ház adott 
otthont a Magyar Darts Szövetség által 
szervezett 2011-2012-es évadban a soft 
szakág egyik legnagyobb eseményének, 
az egyéni és páros, majd a csapatbajnoki 
döntőjének. Szombat reggel 22 férfi , 8 női 
páros, majd a délután zajló egyéni döntő-
re 50 férfi  19 nő nevezett az ország több 

pontjáról. Vasárnap 20 csapat állhatott do-
bóvonalhoz első-, másod- és harmadosz-
tályban, ahol a versenyzők hajnalig tartó 
csatában küzdöttek a dobogós helyezése-
kért. Köszönjük a Rábai Miklós Művelő-
dési Ház dolgozóinak, valamint az EKSE 
tagjainak munkáját, segítségét, hogy ez a 
jeles esemény községünkben, Ecseren va-
lósulhatott meg!                             Sz. Zs.

Darts-dömping Ecseren

Harmadik helyen áll az Ecser SE. a baj-
nokságban. Legutóbb 3-1-re verték a 
Pusztavacsot. Előtte döntetlent értek el a 
Felsőpakony ellen (0-0), illetve hazai pá-
lyán 4-2-re alulmaradtak a Bugyi csapatá-
val szemben. Legközelebb itthon játszik 
a csapat május 13-án, 17 órai kezdettel a 
Szigetszentmárton ellen. Május 19-én pe-
dig Üllőre látogat a szépen szereplő gárda.  

Eredményesen szerepelnek
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Eredményes szemétszedés volt Ecseren és a külterületeken április 21-én.
A civil szervezetek ezúttal is kitettek magukért.
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