
XIX. évfolyam 12. szám. 2013. december 13.Ecser Nagyközségi Önkormányzat lapja    

Vinšujeme Vám požehnané Vianoce a šťastlivý Novy rok!

Nagyközségünk minden lakójának 
áldott, békés karácsonyt és eredményekben 
gazdag új évet kívánunk! 

Ecser Nagyközség Önkormányzata, intézményei, Szlovák Önkormányzata,
civil szervezetei, az egyházközségek és a Cserfa szerkesztősége

Karácsonyi készülődés: Karácsonyi készülődés: 
Oláh Laura és a maga készítetteOláh Laura és a maga készítette
adventi koszorúadventi koszorú
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Cserfa2 Közügyek

Képviselő-testületi ülések novemberben

A Jegyzők Országos Szövetsége Pest Megyei 
Tagozata elnöke, dr. Tóth János meghívásá-
ra szakmai konferenciára látogattak Ecserre 
Pest megye jegyzői november 28-án.

A jelenlévőket Gál Zsolt, Ecser polgár-

mestere köszöntötte. Bemutatta települé-
sünket, és megköszönte a jegyzők áldozatos 
munkáját.

Első napirendként dr. Szép Tibor, Pest me-
gye főjegyzője tartott előadást a választások-

kal kapcsolatos aktuális tudnivalókról. Jövőre 
három választás is lesz, amelyek lebonyolítá-
sa óriási felelősséget ró a jegyzői karra.

Szünet után az aktuális feladatokról foly-
tattak kötetlenebb tapasztalatcserét a részt-
vevők. A rendezvény egyik kimondott célja 
a hivatásukat most kezdő jegyzők szakmai 
segítése is volt.

„Nagy megtiszteltetésnek tartom, hogy 
a jegyző kollégák nagyközségünkben tar-
tottak konferenciát – mondta Barta Zoltán, 
Ecser Nagyközség jegyzője a tanácskozás 
után a Cserfának nyilatkozva. Örülünk neki, 
hogy helyet adhattunk a megbeszélésnek. 
Szakmai munkánk elismerésének tartom, 
hogy rengeteg elfoglaltságuk közepette szép 
számmal szakítottak időt a rendezvényen 
való részvételre. Ismét bebizonyosodott az 
is, hogy igényesen megújult művelődési 
házunk alkalmas tanácskozások, továbbkép-
zések lebonyolítására. Köszönöm a szerve-
zésben, lebonyolításban résztvevők munká-
ját. Úgy láttam, a jegyzők megelégedve, jó 
emlékekkel távoztak Ecserről.”Gál Zsolt polgármester köszönti a jegyzői konferencia résztvevőitGál Zsolt polgármester köszönti a jegyzői konferencia résztvevőit

Pest megye jegyzőinek konferenciája Ecseren

November 13-án rendes, november 29-én rend-
kívüli testületi ülést tartott Ecser képviselő tes-
tülete.

Körmöndi Bernadett, a Maglódi Rendőrőrs 
parancsnoka tájékoztatójában egyebek mellett el-
mondta, a 2013. október 31-i állapotnak megfele-
lő statisztika szerint 2012-ben 122 bűncselekmény 
történt, 2013-ban – az eddig eltelt időszakban – ez 
a szám 81-re csökkent. Súlyos testi sértés tavaly 
kétszer, idén egy alkalommal fordult elő. Tavaly 
5 esetben történt személy elleni bűncselekmény, 
idén 10 alkalommal. Vagyon elleni bűncselekmé-
nyek közül idén két gépkocsifeltörés volt, tavaly 
egy. Falopást – ami tettenérés miatt bizonyítható  
– ugyancsak egy alkalommal követtek el. Lakás-
betörés – hétvégi házba, lakóházba, üzletbe – 9 
esetben fordult elő, tavaly 16 alkalommal. A lo-
pások száma 47-ről 34-re csökkent október 31-ig. 
Itt főleg irat- és pénztárcalopásokról van szó. A 
Szalaska dűlőn 30 kiló szalonna tűnt el egy füs-
tölőből, illetve élő fát vágott ki valaki és vitt el 
egy udvarból. Az Ipartelepen többször fordult elő 
gázolajlopás. „Keresett” gépkocsialkatrész a kör-
nyéken a katalizátor. 

A képviselő-testület hét igen szavazattal tá-
mogatta, hogy a polgármester közbeszerzési 
referens megbízásával folytasson közbeszerzési 
eljárást a lakossági kommunális hulladékszállí-

Körmöndi Bernadett, a Maglódi Rendőrőrs parancsnoka tájékoztatja a képviselőketKörmöndi Bernadett, a Maglódi Rendőrőrs parancsnoka tájékoztatja a képviselőket

tás ügyében. 
Egyhangúlag döntöttek a képviselők a Lovas 

dűlőben létesítendő két közvilágítási lámpatest 
felszereléséről. 

Rendkívüli képviselő-testületi ülésen – tör-
vényi változás miatt – döntöttek a telekadóról 
szóló helyi rendelet módosításáról. A törvényi 
változtatást – a telekadó mértékeinek változat-

lanul hagyásával – átvezették. Az előterjesztést 
a grémium négy igen, két tartózkodás mellett 
hagyta jóvá.  

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ-
tól kapott megkeresés alapján a képviselő-testü-
let 285 főre módosította a Laky Ilonka Általános 
Iskola Alapító Okiratában szereplő maximális 
tanulói létszámot.
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Cserfa 3Figyelő

A tegnap és a holnap megállójában
Az év végéhez közeledve engedjék meg, hogy ön-
kormányzati szempontból kicsit visszatekintsünk 
2013-ra. Az év kezdetén sok nyitott kérdés állt 
előttünk, azóta ezek közül jónéhány megoldódott, 
vannak még azonban olyanok, amelyekre keressük 
a megoldásokat. 

Ecser 2013-ban nagyközség lett. Elindultak a 
járások, mi a vecsési járáshoz kerültünk. Az iskola 
üzemeltetése az önkormányzatnál maradt, a fenntar-
tása pedig a Klebelsberg Intézményfenntartó Köz-
ponthoz került, ezen belül a vecsési tankerülethez. 
Az önkormányzatnál, a járási hivatalban és a tanke-
rületben is mindenki azon munkálkodott, hogy lehe-
tőleg zökkenőmentesen történjen meg az átalakulás, 
átállás. A víz- és csatornaüzemeltetés 2012 végén 
átkerült a DPMV Zrt-hez, a lakossági kommunális 
hulladékszállítás pedig az ASA-hoz. Az ASA azóta 
felmondta a szerződést, a napokban tudunk tájékoz-
tatást adni az új szállítóról. 

A beruházásainkról is ejtenék néhány szót. A 
faluközpontban már többször említett lakodalmas 

szobor és környezete, a Széchenyi utca egy részé-
nek burkolatcseréje és a sétány készülhetett el ebben 
az évben saját forrásból, a civil szervezetek támo-
gatásából és pályázati pénzek segítségével. Sikerült 
folytatni az 1. számú Óvoda belső felújítását és a 2. 
számú Óvoda udvarának rendezését. Az iskolában 
a kazáncseréket végeztük el, ezek beüzemelése és 
tesztüzeme működik jelen pillanatban. A Kálvária 
lakódombon a játszótér kialakítását és a csapadék-
víz-elvezetés egy részét tudtuk megoldani. Terveket 
frissítettünk fel az útépítés előkészítéseként, így re-
ményeink szerint településünk ezen részén is tudunk 
utat építeni a következő évben. A telepen az Arany 
János utca csapadékvíz-elvezetésének problémáit 
próbáltuk megoldani, de végeztünk több másik ut-
cában is javításokat az árkok állapotán. Az utca mi-
nőségének romlását padkajavításokkal igyekeztünk 
megakadályozni. Külön büszkeséggel tölt el, hogy 
igen magas a részvételi aránya az ecseri vállalkozók-
nak a kivitelezéseink során.

Kicsit a jövő évről: szeretnénk folytatni a meg-

kezdett felújításokat, 
az 1. számú Óvoda 
külső megszépítését, 
a telep és a Kálvária 
lakódomb csapa-
dékvíz-elvezetését. 
Terveink között 
szerepel a Kálvária 
lakódomb útépítése 
is. Az iskolában a 
tanterem és a torna-
terem bővítésére lenne szükség. Bízom benne, hogy 
ezekre a beruházásokra kormányzati forrást sikerül 
majd szereznünk. 

Örüljünk együtt a falu sikereinek! Ilyenkor in-
kább a jókedv, a szeretet hassa át a mindennapjain-
kat. Sok-sok szeretettel kívánok mindannyiuknak 
BÉKÉS KARÁCSONYI ünnepeket és BOLDOG 
ÚJ ÉVET!                                                     

  Gál Zsolt
polgármester

A helyi adókról szóló 1990. évi C. tör-
vény immáron 23 éve adja meg a lehető-
séget a településeknek helyi adók beve-
zetésére. Ecser majd’ egy évtizedig nem 
élt a helyi adó kivetésének lehetőségével, 
csak 1999. második félévétől vezette be 
az addigra már általános önkormányzati 
gyakorlattá vált iparűzési adót.

A gazdálkodási körülmények változá-
sa arra késztette az önkormányzatokat, 
hogy újra áttekintsék gazdálkodásukat. 
Olyan elvonások érték a településeket, 
amelyek a költségek állandó csökkenté-
se mellett is bizonytalan anyagi helyzetet 
teremtenek. Nem kapnak már a magyar 
községek, városok személyi jövedelem-
adóból százalékot, elvonták a gépjármű 
adó 60 %-át, és az iparűzési adóból is le-
vonhatják a közúti fuvarozók az útdíjat. 
Ez Ecser számára több tíz millió forintos 
kiesést jelent.

A község képviselő-testületének az 
ecseri lakosok érdekeit kell képviselnie, 
hogy az itt élők megkaphassák azokat 
a közösségi ellátásokat, amelyek őket 
megilletik.

A képviselő-testületnek mérlegelnie 
kellett, hogy a helyi óvodák fenntartása, 
iskolaüzemeltetés, művelődési ház fenn-
tartás stb. érdekében melyik lehetőséget 
választja a helyi adók közül. Ecseren 

idegenforgalom nincs, tehát az idegen-
forgalmi adó bevezetése kizárt. Kom-
munális adót nem akart bevezetni, mert 
az minden ecseri háztartást terhelt vol-
na. Építményadó bevezetése a működő, 
épülettel rendelkező vállalkozásokra rótt 
volna terhet, akik emiatt munkahelyeket 
szüntethettek volna meg.

Ezért esett a választás egy vagyoni tí-
pusú adóra, a telekadóra, még ha előre 
látható is volt, hogy az üres ingatlanok 
tulajdonosainak némelyike óriási érdek-
érvényesítő képességgel rendelkezik, 
a vele való konfl iktus borítékolható. A 
képviselő-testület Ecser, az ecseri 3800 
ember érdekében felvállalta ezt a konf-
liktust. Meg is érkezett rá a válasz.

Ecser Budapest északkeleti agglomerá-
ciójába tartozik, ahol a vállalkozások tö-
mege vethetné meg a lábát. Az M0-ás, a 
4. sz. főút, a repülőtér és Budapest XVII. 
kerület közelsége kiváló infrastrukturális 
lehetőséget biztosít. 

A korábbi években ez a környező tele-
püléseken meg is történt, Üllőn, Vecsé-
sen, Maglódon, Pécelen, Budapest XVII. 
kerületben és Nagytarcsán befektetők, 
beruházok sora jelent meg a települése-
ken. Tették ezt a nálunkénál jóval maga-
sabb építmény- és telekadó terhek mel-
lett. A letelepült vállalkozások iparűzési 

adót és építmény adót fi zetnek a telepü-
lési önkormányzatoknak, munkahelyet 
teremtettek a helyi lakosok számára.

A mi településünk, Ecser is ezen a 
fantasztikus lehetőségekkel rendelkező 
agglomerációs területen van. Itt még sem 
történtek az elmúlt években nagy beru-
házások, nem jöttek kereskedelmi cégek, 
logisztikai központok, szállítmányozó 
óriáscégek. Nem emelkedett a beszed-
hető iparűzési adó összege, nem létesül-
tek új munkahelyek. Az ecseri területek 
tekintélyes  részét tulajdonló ingatlan 
befektetői csoport kudarcot vallott a be-
ruházók idetelepítésében, akár volt telek-
adó, akár nem.

Tekintettel arra, hogy ezek a fantaszti-
kusan jó koordinátákkal rendelkező in-
gatlanok üresen, kihasználatlanul állnak, 
a telekadó tűnik a legjobb ösztönző esz-
köznek annak tekintetében, hogy minél 
előbb megkezdődjenek a beruházások. 
A beruházások épületek megjelenésével 
járnak, így a telekadó a vállalkozásokat 
a továbbiakban nem érinti, illetve egyre 
kevésbé érinti, tekintettel arra, hogy a te-
lekadó tárgya a beépítetlen terület.

Tehát a letelepedni kívánó beruházót 
csak ösztönözni tudja a telekadó. 

Folytatás a 7. oldalon

A telekadó befektetésre ösztönöz
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Cserfa4 Oktatás-nevelés

Ez a hónap sem telt el eseménytelenül a Laky 
Ilonka Általános Iskola életében. Volt itt rajz-
és énekverseny, Nemzetek napja, fogadóóra, 
Szülői Szervezet rendkívüli ülése, intézményi 
átszervezés előkészítése, eszközbeszerzés.

A hónap elejét az angolszász hagyomá-
nyokból átvéve a „tök” uralta. Az alsó tagozat 
rajzversenyt hirdetett, a téma természetesen a 
töklámpás volt. Számtalan szebbnél szebb, öt-
letesebbnél ötletesebb alkotás készült. A tanu-
lók is pontozhatták társaik művét. Így alakult 
ki az eredmény:

I. korcsoport (1-2. osztály): I: Szarka Re-
náta, II: Szabó Barnabás, III: Horváth Jenő 
Milán. II. korcsoport (3-4. osztály): I: Juhász 
Zsófi a, II: Veszelovszki Ágnes, III: Demián 
Rebeka. 

A népdal a magyar kultúrkincs egyik leg-
értékesebb gyöngyszeme. Az énekszakos 
kollégám és az alsó tagozatos tanítók nem 
is hagyják veszni, hiszen évről évre kiírják a 
népdaléneklésiversenyt. Így történt ez az idén 
is. Sok „aranytorkú” diákunk nevezett. A he-
lyezések korcsoportonként: I. korcsoport (1-2. 
osztály) egyéni indulók: I: Végh Bernadett, II: 
Groska Zsófi a, III: Borbély András és Csúri 
Bálint megosztva. I. korcsoport (1-2. osztály) 
csoportos indulók: I: Groska Fanni, Herzog 
Bora, 

II: Szarka Renáta, Doma Zsófi a és Gergye 
Liza, Adame Eszter, Megyesi Kinga megoszt-
va, III: Csúri Bálint, Romwalter Dominik. II. 
korcsoport (3-4. osztály): I: Kelemen Sámu-
el, II: a 4. b lánycsoportja, (Sztancsik Petra, 
Kulcsár Boglárka, Demián Mónika és Bollók 
Zoé), III: Gere Tímea, Szemán Gréta (3. b cso-
portja), illetve Kovács László, Boruta Dániel 
és Dam Benedek (3. a csoportja).

Különdíjban részesült az 1. a és 1. b osztály. 
III. korcsoport (felső tagozat, egyéni): I: Esz-
tergomi Katinka, II: Földi Krisztina, III: Héjja 

Bettina. III. korcsoport (felső tagozat, csopor-
tos): I: Herzog Réka, Alexa Evelin, II: Bankó 
Anna, Horváth Nikolett, Szigetvári Adrienn, 
III: Nagy Borbála, Jármai Zsófi a.

A Nemzetek napja elnevezésű tematikus 
rendezvényünk kiemelt célja az, hogy tanu-
lóink betekintést nyerjenek az Európai Unió 
tagállamaiba, azok kultúrájába, művészetébe, 
hagyományaiba. Megismerhessék az uniós or-
szágok híres személyiségeit, történelmét, gaz-
daságát. Ebben az évben déli szomszédunk, 
Horvátország került terítékre. A nap eredmé-
nyességében segített bennünket Horvátország 
Nagykövetsége és a budapesti Horvát Gimná-
zium, amely egy tanárral és két diákkal képvi-
seltette magát, a gyerekek népviseletüket mu-
tatták be. Köszönet érte. Néhány téma a nap 
programjából: horvát táncok és ételek, a jugo-
szláv polgárháború, horvát nagyok, az ország 
jelképei, Horvátország szépséges tájai, no, és a 
híres horvát vízilabda. Mindezt játékosan, in-
teraktív módon mutattuk be a meglepően nagy 
érdeklődést és lelkesedést tanúsító gyerekek-
nek. De jó lenne több ilyen nap!

A hónap határidős feladata az intézményi 
átszervezés előkészítése volt. Erre azért van 
szükség, mert bővíteni kell az iskolát. Az 
óvodai előrejelzések szerint három osztály-
nyi kisgyermek lép be az iskolába a 2014-
2015-ös tanévben, míg az idén 23 nyolcadi-
kos ballag el. Már ez a tanév is úgy indult, 
hogy egy osztálynak nem volt helye, ezért 
kellett a technika szaktantermet ideiglene-
sen osztályteremmé alakítanunk. Az iskola 
Alapító Okirata 250 főben jelöli meg az in-
tézményi férőhelyet, ezt szeretnénk módo-
sítani 285 főre. Ehhez be kellett szereznünk 
a Szülői Szervezet, a Diákönkormányzat, az 
alkalmazotti testület és az önkormányzat jó-
váhagyását is. Persze, pusztán a számok „át-
írása” még nem jelent előrelépést, ehhez új 

tantermet kellene építeni, illetve a jelenlegi 
tornatermünket kibővíteni. Talán a januárban 
megnyíló pályázati forrásból ez is sikerülhet. 
Támogat bennünket ebben a tervben a helyi 
önkormányzat és a KLIK Vecsési Tankerülete 
is. Úgy gondolom, hogy mindannyiunk szá-
mára „édes teher ez”.

A tanév első félévében 250.000 forin-
tot kaptunk a KLIK-től eszközbeszerzésre. 
Ügyesen kellett gazdálkodnunk ebből, hogy 
minden olyan eszközt beszerezzünk, amely 
a legégetőbb hiánynak mutatkozott. Vásárol-
tunk egy mikrofont állvánnyal együtt, eszkö-
zöket és anyagokat a kézműves szakkörök-
nek, egy laptopot az interaktív táblákhoz és a 
mozanaplóhoz. Megrendeltünk továbbá egy 
olyan módszertani kiadványt, mely a sajátos 
nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, 
magatartási nehézséggel küzdő gyermekek 
oktatását, nevelését segíti, illetve könnyíti 
meg számunkra. Nehéz helyzetben vagyunk, 
ugyanis szakemberhiány miatt sem az Üllői 
Pedagógiai Szakszolgálat, sem a Pest Megyei 
Pedagógiai Szakszolgálat nem látja el tanuló-
inkat. Ezért akarunk kiemelten fi gyelni ezekre 
a diákjainkra egyéni fejlesztési tervekkel.

A tetőterünk is megszépült, az EKO Kft. le-
burkolta gipszkartonnal a falakat. Erre festett 
Fung Brigitta szülő betűket és számokat, ami 
nagy örömmel töltötte el az elsőseinket, hiszen 
sokkal vidámabb, családiasabb lett a hangulat 
az osztálytermük folyosóján. Itt is szeretném 
megköszönni Fung Brigitta munkáját, aki időt 
és fáradságot nem kímélve dolgozott az őszi 
szünetben.

Végezetül  Ecser minden lakosának áldott, 
boldog, szeretteik között eltöltött karácsonyt 
és sikeres új évet kívánok magam és kollégá-
im nevében.

Kiss Katalin
mb. igazgató

November az iskolában

Fontos látogatók érkezésére készültünk a 2. számú 
óvodában. Az „1-es ovi” intézményvezetője, pe-
dagógusai, és gyermekei jöttek el hozzánk egy kis 
közös Márton-napi programra. Lelkes libatoll-keres-
getés után közös táncra invitáltuk Ecser óvodásait. 
Hogy még érdekesebb legyen a délelőtt, mindenféle 
futkározós játékokat próbálhattak ki közösen, harso-
gó libagágogás kíséretében. Az elvesztett energiákat 
pótolandó előkerült a Terülj-terülj asztalka, ahol 
kókuszgolyó, lángos, és fi nom almás pite várta a 
gyereksereget. A dadus nénik ízletes gyümölcsteát 
is készítettek a népes seregnek, nem győztük után-

tölteni a kiürült poharakat. A megtalált libatollakért 
jutalom is járt: több száz plüssfi gura közül válogat-
hatott mindenki kedvére. Rózsaszín pónik, barna 
lovacskák, jegesmedvék, és társaik csaltak elégedett 
mosolyt a gyerekek arcára.

Vendégeink Márton napján aktuális műsorral mu-
tatták be, mennyire ügyesek, pedagóguskollégáink 
szintén az alkalomhoz illő ajándékkal kedveskedtek 
óvodánk mind a négy csoportjának.

Jó volt látni őket, a gyerekeket, így együtt. Ismer-
kedtek, barátkoztak és jó volt együtt látni a peda-
gógusokat is. Beszélni szakmai dolgokról, együtt 

dolgozni. Hiszen ezt tesszük nap mint nap. Mind-
annyian egy közös célért: Ecser óvodásaiért.

Köszönjük az ötletet, a lehetőséget, vezetőinknek 
a lehetőséget azért, hogy ez a NAP létrejöhetett.

***
Óvodánk 150 ezer Ft támogatást kapott a CIB 

Banktól, melyet fejlesztő játékok és eszközök vá-
sárlására fordíthattunk. Az utóbbi években ez volt 
a legnagyobb összeg, amit ilyen célra költhettünk. 
A gyermekeink és a pedagógusaink nevében nagyon 
szépen köszönjük!  

Ferenczei Éva

Közös Márton-nap a 2-es oviban
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Cserfa 5Fejlesztés

Szűcs Lajos: Ecser számíthat a kormányra

Óvodások tánca, iskolások szava-
lata, a hűvös időjárás ellenére nagy 
számban megjelent faluszerető 
ecseri jelenléte tette emelkedetté a 
pillanatot: felavatták a faluközpont 
új burkolatát, a parkolót és a sétányt. 
A bensőséges ünnepségen részt vett 
dr. Szűcs Lajos országgyűlési képvi-
selő, a Pest Megyei Önkormányzat 
elnöke, Azari Zsuzsanna, a Vecsési 
Járási Hivatal vezetője, Kaszanyi Jó-
zsef, Mende polgármestere, Csontos 
János, a HungaroControl vezérigaz-
gatói tanácsadója, Bokros Ferenc, a 
fejlesztés tervezője. S természetesen 
ott voltak a falu vezetői: Gál Zsolt 
polgármester, Barta Zoltán jegyző, 
a képviselő-testület tagjai, ott volt 
Aszódi Csaba András, az Ecseri 
Szlovák Önkormányzat elnöke, s el-
jöttek a civil szervezetek képviselői. 

– Megszépültünk! Egy álom, egy 
célkitűzés újfent valóra vált. Mert 
sokáig csak álmodhattunk róla, hogy 
a Széchenyi utca valamikor meg-
újulhat. Most mindez sikerült! – je-
lentette ki büszkén ünnepi köszöntő-
jében Gál Zsolt polgármester. 

Nagyon indokolt volt már a 
kátyukkal teli, repedezett burkola-

tú, balesetveszélyes útszakasz teljes 
rendbehozatala. A munkálatok kivi-
telezője a Geoway és a Kvadrát Kft. 
volt

Gál Zsolt így folytatta: – A képvi-
selő-testület elhatározta, hogy bele-
vág a faluközpont rendezésébe. 

Első lépése a templomkert rend-
betétele, kitakarítása volt, majd a 
fásítás, a szoborállítás és most a Szé-
chenyi utca parkolójának és útburko-
latának megépítése, illetve a sétány 
kialakítására került sor. Van még hát-
ra munka, most a legkritikusabb sza-
kaszt építettük meg. Jelentős saját 
összeget fordított rá az önkormány-
zat, és pályázatokon nyert pénzt is 
tudott hozzáadni. A HungaroControl 
Zrt például már harmadszor segítet-
te eredményesnek ítélt ecseri pályá-
zatokkal a tervek valóra váltását. A 
fejlesztéshez tartozó hidat Szilágyi 
Károly képviselő-alpolgármester sa-
ját forrásából újította fel. A faluveze-
tés nem feledkezik meg azokról sem, 
akik egyelőre burkolatlan utcákban 
élnek a településen. 

Szűcs Lajos üdvözölte a telepü-
lés vezetését kitartásáért, hogy amit 
elterveztek, azt végre is tudták haj-

tani. Kiemelte – Ecser Budapest 
szomszédságában sikerre ítélt te-
lepülés. Rajtunk múlik, hogy mivé 
sikerül fejleszteni. A településen 
élők akarata nélkül semmi nem ké-
pes megvalósulni, az ő segítségük-
kel azonban minden.  Emlékeztetett, 
az ecserieknek sok terve van, és a 
falu számos segítője is mellettük 
áll.  Megemlítette, így vált lehetővé, 
hogy a budapesti V. kerületben fel-
szedett utcaburkolatokat megkapja 
Ecser, amit a következő időszakban 
járdák, utak felújítására tud használ-
ni. 

Pest megye első embere aláhúzta, 
Ecser elmúlt években nem adósodott 
el, tartozását nem kellett az állam-
nak az adósságkonszolidáció révén 
átvállalnia. Ez önmagában öröm. Az 
itt élők joggal gondolják, hogy az el-
adósodott települések jobban jártak, 
hiszen tartozásukat az állam kivál-
totta. Mit fog kapni Ecser, amiért jól 
dolgozott, jól gazdálkodott? – kér-
dezhetik. Szűcs Lajos rámutatott, a 
következő években pozitív megkü-
lönböztetést valósít meg a kormány, 
az ecseriek elképzeléseit ezzel támo-
gatja.

Dr. Szűcs Lajos ünnepi köszöntőjét mondja. Dr. Szűcs Lajos ünnepi köszöntőjét mondja. 
Mellette Gál Zsolt, Ecser polgármestere. Mellette Gál Zsolt, Ecser polgármestere. 
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Cserfa6 Frissdiplomások

A Cserfa novemberi számában tudósí-
tott arról, hogy az Ecseri Önkormány-
zat Képviselő-testülete – mostanra már 
mondhatjuk hagyományosan – egy kis 
ünnepséggel tisztelte meg a helyi frissdip-
lomásokat. Ennek kapcsán indítunk egy 
portré-összeállítást, reményeink szerint 
valamennyi érintett részvételével. Itt hív-
juk föl kedves olvasóink fi gyelmét, hogy 
jelentkezzenek a frissdiplomások. Az 
önkormányzatnak nincs ilyen hivatalos 
nyilvántartása, de nem szeretné, ha vala-
ki kimaradna a sorból, noha megszerezte 
a hőn áhított diplomát. Akár keresztfélév 
után, akár a szokásos egyetemi, főiskolai 
diplomaosztásoktól eltérő időpontban. 
Őket is köszöntené a képviselő-testület, és 
a Cserfa is beszámolna felnőtt életük in-
dulásáról.  

Az októberben köszöntött fi atalok mind-
egyike más háttérrel, eltérő motivációval 
indult a továbbtanulás és a felnőttkor felé. 
Közös vonásuk a diploma megszerzésén túl, 
hogy jelenleg mindannyian ecseriek. Vajon 
egyazon témakört, helyzetet hogyan látnak, 
értékelnek és élnek meg diplomát szerzett 
gyermekeink? Szociológiai következtetések 

levonásához kevés, csupán öt fi atalról van 
most szó. Azonban úgy gondolom, a soro-
zat végére kirajzolódik egy, a XXI. század 
eleji Magyarországra általánosan érvényes, 
a diplomás pályakezdők helyzetére jellemző 
összkép. Milyen válaszokat ad a jelenkor ki-
hívásaira ez a már nem a mi generációnkra 
jellemzően röghöz tapadt, a megszokottól 
eltérő dolgokra is nyitott nemzedék?

 Fogadják szeretettel elsőként Varga Petra 
bemutatkozását!

– Ecseren jártam ki az általános iskolát, 
alsó tagozaton Laczkó Márta, felső tagoza-
ton Jármai Ildikó volt az osztályfőnököm 
– mondja elöljáróban. – Nagyon szerettem 
az itteni légkört és az iskolai közösséget. Az 
itt eltöltött nyolc év és a szorgalmas tanulás 
meghozta gyümölcsét, felvettek a jó hírű, 
humán beállítottságú Madách Imre gimná-
ziumba. A középiskola után az ELTE böl-
csészkarára felvételiztem. Azért döntöttem e 
mellett, mert a bölcsészkar olyan sokoldalú 
tudást ad, amit aztán az élet több területén 
is hasznosíthatok. A bachelor képzést angol 
szakon, míg a mester szakot művészettörté-
neten végeztem. 

– Jelenleg lakberendező iskolába járok, 

két éves esti képzésen. Fontos, hogy az em-
ber időről-időre továbbképezze magát. Nagy 
örömömre idén novembertől visszahívott 
dolgozni a Magyar Nemzeti Galéria, ahol 
az egyetem alatt a szakmai gyakorlatomat 
végeztem. Itt művészettörténészként dol-
gozom. Mindig kitartóan tanultam, hogy 
államilag fi nanszírozott helyen kerülhessek 
be az egyetemre. A főváros közelsége miatt 
nem kellett albérletbe költöznöm, minden 
nap bejártam az egyetemre, így ez nem je-
lentett plusz kiadást a szüleimnek. 

– Úgy érzem, megérte a sok erőfeszítés, és 
szerintem tanulni mindig érdemes. Nagyma-
mám szólt, el ne felejtsek jelentkezni a hiva-
talban, mert a Cserfa újságban mindig közlik 
a diplomások névsorát. Nagyon meghatód-
tam, amikor a képviselő-testületi ülésen ha-
talmas virágcsokorral és egy szép könyvvel 
kívántak további minden jót az életben.

Az ünnepeltek sorában a következő 
Juhász-Dinya Enikő. 

– Általános iskolai tanulmányaimat 
(1996-2004) Kondoroson a Petőfi  István 
Általános Iskolában végeztem – tekint visz-
sza a kezdetekre Juhász-Dinya 
Enikő. – Ezután Békéscsabán a 

„Jólesett a faluvezetés fi gyelmessége!”

Juhász-Dinya EnikőJuhász-Dinya EnikőVarga PetraVarga Petra
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Cserfa 7

Széchenyi István Kéttanítási Nyelvű 
Közgazdasági Szakközépiskolában 

szereztem érettségit, német nyelvű idegen-
forgalmi szakcsoportban (2004-2009). Az 
iskola – különösen a nyelv, valamint az erős 
közgazdasági irányultsága miatt – megfele-
lő alapot biztosított a továbblépéshez. Jó 
tanulmányi eredményeim miatt nem volt 
kérdéses a továbbtanulásom. Elég hamar 
megmutatkozott reál beállítottságom, ezért 
mindenképpen ilyen irányba orientálódtam 
és – a hazai realitásokat is fi gyelembe véve 
– a pénzügy-számvitel szakirányra esett 
választásom. Első helyen jelöltem meg a 
Budapesti Corvinus Egyetem pénzügy és 
számvitel szakát, amelyre felvételt is nyer-
tem. Tanulmányaimat itt 2009 szeptembe-
rében kezdtem meg és 2013 nyarán vehet-
tem át közgazdász diplomámat, pénzügy és 
számvitel szakon. Továbbtanulásban most 
nem gondolkozom, már csak a kialakult 
felsőoktatási rendszer miatt sem, valamint 
úgy gondolom, időszerű elindulnom a mun-
ka világában. 

– Tanulással kapcsolatos jelenlegi tervem 
egy adótanácsadó tanfolyam elvégzése. Úgy 
gondolom, jelenlegi munkámhoz, szakmai 
ismereteim bővítéséhez nagyon hasznos len-
ne, ugyanis február óta könyvelőként dolgo-
zom egy könyvelőirodában. Mivel számvitel 
szakirányos voltam az egyetemen, ezért ebbe 
az irányba sodort el az élet, de nagyon szere-
tem a munkámat, amit csinálok. Szerencsém 
volt, hiszem államilag támogatott képzésben 
tanulhattam, így kisebb anyagi megterhelést 
jelentett a tanulmányaim elvégzése. Úgy 
gondolom, ha csak költségtérítéses képzés 
lett volna lehetséges, akkor nem lennék itt. 
Teljesen még nem forrta ki magát, hogy 
mennyire is érte meg számomra ez a diplo-
ma, de úgy gondolom, innen csak a felfelé 
lépegetés következik, reméljük. A jelenlegi 
felsőoktatási rendszert fi gyelve örülök, hogy 
én hamarabb kerültem a felvételihez, mint a 
most végzett diákok. Terveim egyelőre a ha-
zai munkaerőpiacra korlátozódnak, de nem 
vagyok teljesen elzárkózva a külföldi lehe-
tőségtől.

– Az, hogy a falu vezetése ilyen fi gyelmet 
szentel a frissdiplomásokra, igazán kedves 
gesztus, nagyon meglepődtem, jól-esett a 
fi gyelmesség. Nem hallottam még sehol, 
hogy ilyen szinten nagyra becsülnék a fi a-
talok diplomássá válását. Jól eső érzés volt, 
hogy bár nem is ecseri lakos voltam koráb-
ban, éppúgy tiszteletben tartották a diplo-
mám megszerzését, mintha itt nőttem volna 
fel.

(A következő számban folytatjuk a friss-
diplomások bemutatását.)                     J. E.

Kötelezettség

Év vége közeledtével még egy jelentős adókötelezettség teljesítéssel kell szembesülnie 
a nagyobb költségvetési kapcsolatokkal rendelkező adózók egy részének, mégpedig 
2013. december 20-ig a társaságoknak az eddig befi zetett 2013. évi iparűzési adó előle-
geket – a naptári évvel megegyező adóév esetén – a korábbi évekhez hasonlóan ki kell 
egészíteniük az éves várható adó összegére.

Változatlanul azoknak az adózóknak kell az iparűzési adóelőleget kiegészíteniük, 
akik egyébként a társasági adó tekintetében is feltöltésére kötelezettek. A társasági adó-
ról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. Törvény jelenleg hatályos szövegezése 
szerint a társasági adó hatálya alá tartozó, kettős könyvvitelt vezető belföldi illetőségű 
adózónak és a külföldi vállalkozónak – amennyiben az adóévet megelőző adóévben az 
éves szinten számított árbevétele a 100 millió forintot meghaladta –, a helyi iparűzési 
adóelőlegének összegét a várható éves fi zetendő adó összegére az adóév december 20. 
napjáig ki kell egészítenie. 

A befi zetést Ecser Községi Önkormányzat Helyi iparűzési adó számla javára a 
65100022-11354097 számlaszámra kell teljesíteni. 

Az iparűzési adóelőleg-kiegészítés megfi zetése mellett, az adózás rendjéről szóló 
2003. évi XCII. törvény (Art.) 32. § (1) bekezdése alapján feltöltésre kötelezett vállal-
kozókat adóbevallási kötelezettség is terheli, melyet szintén 2012. december 20-ig kö-
telesek benyújtani az önkormányzati adóhatósághoz. Felhívjuk a fi gyelmet arra, hogy 
a bevallási kötelezettség azokat is érinti, akiknek egyébként nem keletkezik fi zetési 
kötelezettsége („0”Ft).

A helyi iparűzési adóelőleg-kiegészítés összegéről a 2013. évi adóelőleg-kiegészítés 
bevallása nyomtatványon kell a bevallást megtenni. A jelzett nyomtatvány a honla-
punkról (www.ecser.hu) letölthető. A nyomtatványt kinyomtatva postán, vagy szemé-
lyesen lehet eljuttatni adóhatóságunkhoz. Elektronikus ügyintézésre nincs lehetőség.

Előre is köszönjük szíves együttműködését. 
Ecser Nagyközségi Önkormányzat 

Adóhatósága

Iparűzési adóelőleg fi zetés 
december 20-ig

Folytatás a 3. oldalról
Ösztönző a hatása, mert nem építményadó van a településen, hanem az üres ingatlanok után kell 

telekadót fi zetni, a vállalkozó viszont beruházni, építkezni akar. Ha letelepedik, beruház, munka-
helyeket hoz létre, nem kell  telekadót fi zetnie. A telekadót kötelezettség alól a beruházásai miatt 
mentesül, építményadó meg nincs. A telekadó helyett iparűzési adót fi zet majd az önkormányzat-
hoz. Tehát más helyi adó bevezetésére  nincs szükség.

A településen bevezetett telekadó jóval alcsonyabb mértékű, mint a környező településeken 
működő helyi adó mértékek. Ez az eltérés akár vonzó is lehet a beruházó számára, hiszen az ala-
csonyabb mértékű adó kedvező a vállalkozásnak.

A telekadó rendeletünkben meghatározott mértéke 10-10-40 Ft/m2 a helyi adó törvényben meg-
határozott maximális mértékének 331,1 Ft/m2. Ez úgy gondolom nem nevezhető magas mértékű 
adóztatásnak. A telekadó rendeletünk a Kúria szerint is jogszerű és ahogy az ombudsman azt 
megállapította: nem is diszkriminatív.

A délkeleti agglomeráció tehát nem elbizonytalanítja az új vállalkozókat, hanem ösztönzi őket 
arra, hogy letelepedjenek, mert az agglomeráció ezen területén (Ecser Nagyközségben) nincs más 
helyi adó bevezetve a telekadón és az iparűzési adón kívül. A telekadót pedig el lehet azzal kerülni, 
hogy a vállalkozói beruházások megkezdődnek. A beruházásokat ösztönző telekadó helyett pedig 
nincs szükség másik helyi adó bevezetésére, hiszen az új vállalkozók iparűzési adót fi zetnek majd. 

A képviselő-testület többsége kitart Ecser szuverenitásának megőrzése és az ebben foglalt gaz-
dasági önállóságának megőrzése mellett. Hisszük, hogy az ecseri lakosokat nem lehet egy tál 
lecsóval megvenni, hiszen átlátják, milyen horderejű kérdésről van szó. Nem vagyunk primitív 
bennszülöttek, hogy üveggyöngyökért feladjuk függetlenségünket. Tudjuk, hogy az ajándékok 
nincsenek ingyen, szavazatokat várnak érte cserébe.                                              Szerkesztőség

A telekadó befektetésre ösztönöz
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8 Programok Cserfa

Rábai Miklós Művelődési Ház
2013. december 14-én, szombaton 10 órától
Mindenki karácsonya
Az elmúlt évek hagyományait szem előtt tartva, de idén kicsit megújulva 
a Művelődési Ház ismét megrendezi „Mindenki karácsonya” rendezvé-
nyét. A délelőtti órákban kezdetét veszi karácsonyi vásárunk, ahol besze-
rezhetőek lesznek az apróbb karácsonyi ajándékok, portékák. Az udvaron 
sült gesztenye illata segít az ünnepre hangolódni, a forralt bor, tea pedig 
segít a hideget elűzni. A nap folyamán kézműves foglalkozás várja azo-
kat, akik szeretik maguk készíteni a karácsony kellékeit: karácsonyfadí-
szeket, kisebb ajándékokat.
10.00  Bemutatkoznak településünk gyermekcsoportjai
* I. számú Óvoda betlehemes műsora (Felkészítő tanárok: Iván Anikó, 
Székely Ágnes, Zahorecz Renáta, Petneházi Tamásné)
* II. számú Óvoda néptánccsoportja (Felkészítő tanár: Sosovicza János-
né)
* Szitakötők Táncstúdió és Táncegyüttes művészi torna csoportja (Ho-
lecz Anna Beáta vezetésével)
* E-Dance Hip-Hop Tánciskola (Szilágyi Edina vezetésével)
* Nazirah Hastánccsoport (Kozma Barbara vezetésével)
11.30  HOLLE ANYÓ - bábjáték a jóságról és a restségről a BATYU 
SZÍNHÁZ előadásában
16.00  Bemutatkoznak településünk felnőtt, illetve ifjúsági csoportjai
* Nazirah felnőtt hastánccsoport (Kozma Barbara vezetésével)
* E-Dance Hip-Hop Tánciskola (Szilágyi Edina vezetésével)
* Laky Ilonka Általános Iskola betlehemes műsora (Felkészítő tanár: 
Blazsek Beáta)
* Ecser Nagyközség Nyugdíjas Klubja (Klubvezető: Sosovicza Jánosné)
* Zöld Koszorú Hagyományőrző Kör (Vezető: Lukics Gábor)
18.30  BALÁSSY BETTI ÉS VARGA FERI meghitt és jókedvű ka-
rácsonyi dalokkal szórakoztatja a közönséget. 
A belépés díjtalan!

Mosógép, hűtőgép javítása. Ecseren ingyenes kiszállás. Minden 
típusú háztartási gép javítása. (porszívó, mikro, mosogatógép, ká-
véfőző, villanybojler tisztítás, javítás.) Fodor Károly: 06-20-935-
1207, 06-20-402-5558

Az Addetur Alapítvány Ecseren működő Mozgássérültek Integ-
rált Társas Otthonában 2 fő részére (házastárs, lakótárs) lakrész 
kiadó. Olyan párok jelentkezését várjuk, akik OSZI szakvéle-
ménnyel rendelkeznek és önellátóak, lehet; látás, hallás és moz-
gássérült. Alapítványunk segítséget nyújt a lakáson belül történt 
meghibásodások javítására. A házban gondnok és ápoló segítsé-
gét is lehet kérni, térítésmentesen. Biztosítunk lakóink számára 
fi zikoterápiás kezelést (masszázs, UH, mágnesterápia, fényterá-
pia). Étkeztetést nem tudunk biztosítani. 45 m2, összkomfortos, 
akadálymentes lakrész (2 szoba,beépített konyha,fürdő). Térítési 
díj 35.000.- Ft/fő/hó. Ez tartalmazza az összes rezsi költséget is. 
Érdeklődni lehet: Szabó Jánosné Tel: 06 20 9 165-462 vagy 
agica0208@gmail.com

Akadálymentes lakrész kiadó

III. Ecseri Böllérfesztivál
Ideje: 2014. január 11. (Szombat) 6.30-16.00. Helye: Ecser, Tájház, Zrínyi utca 35.
A versenyen hízósertés hagyományos házi feldolgozása zajlik. 
Értékelési szempontok: Csapatmunka (marketing), böllérmunka, 
disznótoros ételek készítésének minősítése, illetve a hús előkészí-
tése füstölésre, hűtésre. 

Minden csapatnak kötelezően kell készítenie a sertésből: hurkát 
(lehet bármilyen hurka, rizses, véres, májas stb.), sütnivaló kol-
bászt, toroskáposztát. 

Versenyszámok, díjak: 1) Közönségdíj, a legnépszerűbb csapat-
nak; 2) A böllérek legjobbja; 3) A legjobb hurka; 4) A legjobb to-
roskáposzta; 5) A legjobb kolbász; 6) A legjobb fogópálinka; 7) A 
legjobb forralt bor; 8) Szabadtűzi Lovagrend Vándorkupája.

A helyszínen 500,-Ft/2 db egységáron úgynevezett „kóstolóje-
gyek” kerülnek értékesítésre. A résztvevő csapatok bármely ter-
méküket kóstoltathatják a vendégekkel. 

A csapatok az összegyűjtött kóstolójegyeket a nap végén a szer-
vezőknél 400,-Ft/2 db (200,-Ft/db) áron beválthatják. Ezzel szeret-
nénk lehetőséget biztosítani a kilátogató vendégeknek a csapatok 
által elkészített, legkülönfélébb fi nomságok megízlelésére. A csapa-
tok számára természetesen a kóstoltatás nem kötelező, csak lehető-
ség. Az utólagos reklamációk és az esetleges félreértések elkerülé-
se érdekében az egy kóstolójegyre adandó termék mennyiségének 
kb.10-15 dkg-nak kell lennie. A csapatok a késztermékek kóstol-
tatása során kötelesek betartani a közegészségügyi és élelmiszer-
higiéniai előírásokat. A kóstoltatás kizárólag egyszer használatos 
eszközökkel történhet.

Fogópálinka zsűrizése: szín, íz, zamat, összhatás szerint. Forralt 
bor zsűrizése: hőfok, ízesítés, zamat, összhatás, A sertés bontásának 
és a húsok feldarabolásának, előkészítésének a zsűrizése: higiéni-
ai feltételek, esztétikum, hagyományápolás, a környezet összképe, 
az előkészített húsok szakszerű darabolása további feldolgozásra, 
csapatmunka, a csapat összképe (munkaruha, felszerelés, tiszta-
ság, hangulat). Hurkakészítés zsűrizése: (A zsűri részére minden 

csapat egy tál, ízlésesen tálalt sült hurkát, kolbászt, toroskáposztát 
készít.) külső megjelenés, esztétikum, állag, ízhatás, egyedi ízesítés, 
élvezeti érték, tálalás, kiegészítők ötletessége. Kolbászkészítés zsű-
rizése: szín- és ízhatás harmóniája, esztétikai megjelenítés,  süthető-
ség, kiegészítők ötletessége. Toroskáposzta készítés zsűrizése: külső 
megjelenés, esztétikum, állag, ízhatás, egyedi ízesítés, élvezeti érték, 
tálalás, kiegészítők ötletessége.

A csapatok fi gyelmét felhívja a zsűri a felszolgálás kulturáltságára 
és a higiéniai feltételek, szabályok betartására.

Zsűri: Kelemen Endre, a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövet-
ség Budapesti Régió elnöke, Venesz díjas mesterszakács, a Budapes-
ti Amerikai Nagykövetség Főszakácsa. Lovasi József  Szabadtűzi 
Lovagrend Rendvédelmi Főkapitánya, a Magyar Népi Sütő-Főző 
Hagyományok Őrzője, Jegenyei István  mesterszakács, Szabadtűzi 
Lovagrend tagja, a káposztafőzés nagymestere, Győri János mester-
szakács, az I. Fehérasztal Lovagrend lovagja, a Szabadtűzi Lovag-
rend lovagja.

A Közönségdíjat a legnépszerűbb csapatnak a kóstolójegyet vásár-
ló látogatók szavazatai alapján osztják ki. A vendégek a kóstolójegy 
vásárlásakor kapnak jegyenként egy-egy szavazólapot. A böllérek 
legjobbjának kiválasztását húsipari gyakorlattal rendelkező szakmai 
zsűri végzi. A szakmai zsűri a teljes feldolgozási folyamatot értékeli.
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A „Dolina” Pestvidéki Szlovákok Re-
gionális Egyesülete az idei évben is 
megrendezte Csömörön a hagyományos 
Márton napi tollfosztó batyus bálját. A 
november 9-i rendezvényre a régió min-
den települése meghívást kapott.

Ecserről a Zöldkoszorú Hagyomány-
őrző Kör aktivistái látogattak el Csö-
mörre.

A zsúfolásig megtelt sportcsarnok-
ban megjelenteket Fábri István, Csömör 
Nagyközség polgármestere, Fuzik János, 

az Országos Szlovák Önkormányzat 
elnöke, Dr. Szabó Zsuzsanna, a Dolina 
Egyesület elnöke és Aszódi Csaba And-
rás, az Országos Szlovák Önkormányzat 
elnökhelyettese köszöntötte.

A műsorvezetői feladatokat Aszódi 
Katalin és Szatmári László látta el.

A résztvevők – akik közül igen sokan 
népviseletben jelentek meg – színvona-
las műsort láthattak.

Elsőként a Csömöri gyermeklakodal-
mast mutatták be a helyiek, majd fellé-
pett a maglódi Roszicska tánccsoport, a 
kerepesi Pávakör, a keresztúri Szlovák 
Asszonykórus és a Keresztúri Tánccso-
port.

A folklórműsorok után más zenei stí-
lust képviselve, a Fővárosi Operettszín-
ház két művésze, Szendy Szilvi és Pel-
ler Károly szórakoztatta a közönséget. 
Az ő fellépésükön néptáncosok, köztük 
ecseriek is közreműködtek. Kedves 
meglepetés volt, hogy Szendy Szilvi és 
Peller Károly szlovák nyelven is énekelt 
néhány népszerű operett részletet.

A vacsorát követően az Újhartyáni Ze-
nekar mulattatta a közönséget.

Ecseri résztvevők egy csoportja Csömörön

Tollfosztó batyus bál Csömörön

Az Ecseri Szlovák Önkormányzat egyik nagy 
beruházása volt idén a Tájház korhű kerítésé-
nek elkészíttetése. Muzeológusi vélemény és 
régi fényképek alapján épült a fakerítés, követ-
ve az Ecseren egykoron szokásos kerítésformát. 
Ezzel a beruházással lett teljessé az az összkép, 
mellyel a tájház és környezete a 19. század vé-
gének ecseri parasztportáját eleveníti meg.

A Széchenyi utcai útátadó ünnepség után 
került sor a kerítés átadására. Ennek kedves 
színfoltja volt a 2. sz. óvoda gyermekeinek 
szlovák nyelvű dala, illetve a nyugdíjasok 
éneke. A kis ünnepség után igazi ecseri 
lakodalmas kaláccsal kedveskedett a meg-
jelenteknek az Ecseri Szlovák Önkormány-
zat.

Korhű kerítés készült

Az avatáson a 2. sz. óvoda gyermekei szlovákul énekeltek a nyugdíjasokkalAz avatáson a 2. sz. óvoda gyermekei szlovákul énekeltek a nyugdíjasokkal

November 16-án Vácszentlászlóra utazott 
az ecseri futballcsapat, ahol meggyőző 
arányú különbséggel nyert.

Vácszentlászló S.E. – Ecser S. E. 0 – 4 
(0-1)

Az ecseri csapat: Gubcsó Patrik, Gubcsó 
Dávid, Kanyik Ákos, Brunner Ádám, 
Ambrus Bálint, Félix Attila, Halász János 
(Földi Norbert 87’), Zsebe Tamás, Virág 
Tamás, Pápai Krisztián (Lengyel István 
70’), Zagyi Mihály Renátó (Szilágyi Jó-
zsef 82’).

Góllövők: Brunner Ádám 34’, Halász 
János 74’, Zsebe Tamás 78’, Zsebe Tamás 
86’.’

Sárga lap: Ambrus Bálint 83’
Ezzel a mérkőzéssel véget ért a bajnok-

ság őszi szezonja. Az ecseri felnőtt labda-
rúgó csapat 12 forduló után 24 ponttal a 
tabella 2. helyén várja a tavaszi folytatást. 
Első a Pécel, második az Ecser, harmadik 
a Zsámbok csapata, ugyancsak 24 pont-
tal. Az ecseriek nyolc meccset nyertek és 
négyszer kaptak ki. 27 gólt szereztek és 
16-ot kaptak.

Második helyen 
a focicsapat
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A Cserfa következő, 2014. 01. száma 
január 17-én jelenik meg. Nyomdá-
ba adás: január 14.  Lapzárta: janu-
ár 06.

Köszönetet mondunk mindazok-
nak, akik 

SZÉN LÁSZLÓ
búcsúztatásán részt vettek, elkí-

sérték utolsó földi útjára, az Ecseri 
Temetőbe. 

Fájó szívvel gondolunk rá.  
A gyászoló család

Köszönet minden ismerősnek, 
barátnak, munkatársnak, aki 

SZÉLL LÁSZLÓ
temetésén részt vett, elkísérte 

utolsó útjára.  
Lilik Istvánné és családja

Báloztak nyugdíjasaink
November 23-án ünnepelték az Ecseri 
Nyugdíjas Klub tagjai az Erzsébeteket 
és a Katalinokat. A Kultúrcsoport tagjai 
másfél órás műsorral kedveskedtek az ün-
nepelteknek és a megjelent tagoknak. Volt 
a műsorban dal, operett és vidám jelenet 
is. Gyulai Erzsébet nótaénekes fellépése 

koronázta meg az estet. A zenei kíséretről 
Ráthy József gondoskodott.

A műsor után vacsora következett, majd 
mulatság, némi tombolasorsolással meg-
szakítva. 

Felvételünk a vidám rendezvényen ké-
szült.

Rendőrségi tanácsok ünnepek előtt
Az ünnepek közeledtével a Monori Rend-
őrkapitányság szeretne néhány jó tanács-
csal szolgálni.

Ebben az időszakban gyakran előfor-
dulhat, hogy sietni kell, akár vendégség-
be, akár bevásárolni, ezért induljanak 
el időben otthonról, hogy a lassabb for-
galom miatt ne késsenek el, a kapkodás 
miatt ne szenvedjenek balesetet. Legyen 
elég üzemanyag a gépkocsiban, legyen a 
mobiltelefonjuk feltöltve, mert bármikor 
előfordulhat olyan váratlan esemény, ami-
kor segítséget kell hívni!

A bevásárlás során ne hagyják értékei-
ket látható helyen (utastérben, ülések kö-
zött, műszarfalon) a gépjárműben, tegyék 
azokat inkább a csomagtartóba. Mindig 
győződjenek meg arról, hogy a járművet 

lezárták. Az áru csomagtartóba való rako-
dása során fi gyeljék az utasteret, lehetőleg 
ilyenkor is zárják be az ajtókat, hogy ne 
tudjanak abból semmit eltulajdonítani, 
miközben hátul pakolnak. A táskáikat 
és értékeiket ne hagyják őrizetlenül egy 
percre sem! Pénzt, iratokat, a bankkártyá-
kat vigyék magukkal és lehetőleg belső, 
mások számára hozzáférhetetlen zsebben 
tartsák azokat! Az ünnepi forgatag tökéle-
tes helyszínt biztosíthat a zseblopásoknak.

A téli, fagyos időben nagyon fontos, 
hogyha földön fekvő, magatehetetlen 
személyt látnak az utcán, ne menjenek el 
mellette, ne hagyják magára, hanem hív-
ják a mentőket vagy a rendőrséget. Ebben 
az időszakban megnő a kihűlés kockázata, 
egy hívás életet menthet!
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„Isten adott életet neked, és már jóval 
azelőtt megálmodott rólad valami külön-
legeset, mielőtt szüleid fejében elindult 
volna veled kapcsolatban bármilyen  gon-
dolat. Életet adott neked, s ezzel lehető-
séget is. Esélyt arra, hogy Ember legyél 
igazán.                                                                     

Sokszor annyira borúsan látod a hétköz-
napokat, olyan reménytelennek a hívatást, 
amit végzel, kibírhatatlannak a rokonsá-
got és kilátástalannak a jövőt, hogy elfe-
ledkezel arról, nem a magad akaratából 
jöttél erre a világra. Isten akart téged, 
ahogy engem is, mindannyiunkat. Isten 
akarta, hogy megszüless, Ő adta az életet, 
és kifi zette az árát, ezért felelősséggel tar-

tozol Neki. 
Felelőséggel, hogy hogyan is éled meg 

a mindennapokat, mit veszel észre, és 
mennyit is adsz te magad bele. Felelős-
séggel azért, hogy meglátod-e a Gondvi-
selés kezét, vagy mindent a véletlen mű-
vének, a szerencse forgásának ítélsz. 

Hát döntsd el ma, hogy végre kinyitod  
igazán a szemed! Döntsd el ma, hogy 
ezután más lesz, és élni fogsz igazán, 
tudatosan! Vedd észre a mindennap apró 
csodáit, a napfelkelte  százszínű sugarait, 
melyeket Isten neked festett olyan gondo-
san. A családod, rokonaid  gazdag sorát, 
hogy még élnek, még ott vannak körülöt-
ted, még van kit felhívni, még van kinek 

mesélni, és kiönteni a szíved. 
Vedd észre azokat a körülményeket, 

melyek Isten Gondviselését tükrözik: a 
tető a fejed felett, a melegvíz, ami zubog a 
csapból, a két lábad, ami elvisz oda, aho-
vá menned kell. A két karod, amelyekkel 
átölelheted a melletted állót. Az értelmet, 
hogy tudsz gondolkodni, dönteni, érezni, 
és mindezt szavakban megfogalmazni. 

Vedd észre a munkád örömét, hogy al-
kothatsz, hatással lehetsz mások életére 
is, még ha apró területen is. Hogy tehetsz 
valamit az „élhetőbb „ világért. Vedd ész-
re, hogy mindezeket Ő adta neked azért, 
hogy élj velük, kamatoztasd, és a történet 
végén szeretettel nézhess Isten szemébe, 
mert Gondviselésén keresztül megismer-
hetted az igazi arcát.”  

Eddig az idézet. Még egy gondolatot: a 
krisztusi ember reménye mindig előbbre 
mutat, mint a hitetlené, mert a szebb és 
jobb emberi jövő kialakításával, az em-
beriség szolgálatával „a mennyei ország 
alapanyagát készíti elő.”  Mert Isten nem 
úgy szerette a világot, hogy magára hagy-
ja, hanem úgy, hogy magához öleli, és fel 
akarja emelni, hogy több legyen önmagá-
nál. A megtestesülésben – KARÁCSONY 
– az IGE  nem rombolja le a világot. Sem-
mit nem vesz el a világból, hanem adni 
akar. A KRISZTUSI  EMBER  ebben vesz 
részt. De ne feledjük: „Aki utánam akar 
jönni, vegye fel keresztjét mindennap, és 
úgy kövessen engem.” 

Barotai Endre
plébános

A Gondviselés keze és a felelősség

Az Ecseri Szlovák Önkormányzat dön-
tése alapján elkészült egy emlékhely az 
ecseri temetőben, mely méltó mementót 
állít azoknak az elődöknek, akiknek sír-
jait évtizedekkel ezelőtt a temető rende-
zésekor számolták fel, és maradványa-
ikat közös sírba helyezték. Sok éven 
keresztül a több száz sírból áthelyezett 
emberi maradványok közös nyugvóhe-
lyét csak néhány fakereszt jelezte. Az új 
emlékmű a korábbi ecseri sírkövek min-
táját idézi. Feliratán szerepel egy régi 
ecseri szlovák nyelvű siratóének részle-
te is, mely Zsilinszki Ferencné Pecznyik 
Anna kézzel írott imakönyvéből maradt 
ránk. 

A munkálatokban közreműködött a 
Golgota Bt. és az Eko Kft.

Emlékhely a temetőben 
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A Széchenyi utcai budkában Csalami Gyu-A Széchenyi utcai budkában Csalami Gyu-
la és felesége, Anna asszony jóvoltából el-la és felesége, Anna asszony jóvoltából el-
készült a jászol. Mária, a kisded, a három készült a jászol. Mária, a kisded, a három 
királyok egyike, Gáspár készen áll, hogy királyok egyike, Gáspár készen áll, hogy 
együtt ünnepelje adventet az ecseriekkel. együtt ünnepelje adventet az ecseriekkel. 

A Mikulás krampuszával idén is meglátogatta az ecseri gyerekeket. December 8-án délután végig-A Mikulás krampuszával idén is meglátogatta az ecseri gyerekeket. December 8-án délután végig-
ment a falu utcáin, és ajándékot adot a verselő, éneklő gyerekeknek. Az esemény megszervezéséről, ment a falu utcáin, és ajándékot adot a verselő, éneklő gyerekeknek. Az esemény megszervezéséről, 

annak biztonságáról – a hagyományoknak megfelelően – az ecseri  polgárőrök gondoskodtak.annak biztonságáról – a hagyományoknak megfelelően – az ecseri  polgárőrök gondoskodtak.

Márton-napi pillanatok a kettes óvodábanMárton-napi pillanatok a kettes óvodában

Pest Megye Közgyűlésének elnöke, dr. Szűcs Lajos Pest Megyei Médiadíjat adományozott Pest Megye Közgyűlésének elnöke, dr. Szűcs Lajos Pest Megyei Médiadíjat adományozott 
dr. Horváth K. Józsefnek, az ecseri Cserfa újság és a Péceli Hírek főszerkesztőjének a dec-dr. Horváth K. Józsefnek, az ecseri Cserfa újság és a Péceli Hírek főszerkesztőjének a dec-
ember 6-i Megyenapon. A kitüntetett az elismerést – az oklevél indoklása szerint – a Pest ember 6-i Megyenapon. A kitüntetett az elismerést – az oklevél indoklása szerint – a Pest 
megyében élők korrekt és kiegyensúlyozott tájékoztatásáért, Pest Megye Közgyűlésének és megyében élők korrekt és kiegyensúlyozott tájékoztatásáért, Pest Megye Közgyűlésének és 
Önkormányzatának munkáját, eredményeit hitelesen bemutató munkásságáért vehette át.Önkormányzatának munkáját, eredményeit hitelesen bemutató munkásságáért vehette át.
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