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Kovács-Kléh László 
háziorvos: „Az e-recept 
megjelenésével változik 
a gyógyszerek felírása”
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Képviselő-testületi ülés – január 29.
Az önkormányzat képviselő-testüle-
te 2020. január 29-én megtartott soron 
következő ülésének meghívott vendége 
Tóth Zoltán rendőrszázados, maglódi 
őrsparancsnok volt, akit Gál Zsolt polgár-
mester a napirend előtt köszöntött. Mint 

mondotta, Bába János parancsnok a mag-
lódi rendőrőrsről elkerült a repülőtérre. A 
monori kapitány úr pedig január elején je-
lezte, hogy már megvan a helyettese, aki-
nek átadja majd e megtisztelő feladatot. 
Az új őrsparancsnok a BRFK-tól érkezett, 
ahol rendőri tevékenységet folytatott az 
irányítási központban. Majd pedig az V. 
kerületi bűnügyi osztályon dolgozott, így 
minden területre van rálátása. Idén lesz 
20 éve, hogy rendőr, s a Maglódon töltött 
egy hónap alatt megtapasztalta, hogy az 
irányítása alá került terület bűnügyileg 
nemigen fertőzött. Ő pedig azon fog dol-
gozni, hogy ez így is maradjon. De termé-
szetesen szeretné a meglévő jó kapcso-
latot is megőrízni mind az ecseri, mind 
pedig a maglódi önkormányzattal is. A 
vezetőcserét követően azonban a korábbi 
rendőrkollégák a helyükön maradtak s ők 
rendelkeznek a szükséges helyismeret-
tel. Az új őrsparancsnok azt is elmondta, 
hogy Ambrus Attila körzeti megbízott 
munkájával elégedett, aki még a követel-
ményeknél is jobban látja el feladatát. A 
jövőt illetően pedig azon igyekszik, hogy 
legyen még egy körzeti megbízott, ugyan-
is Attila Ecseren és Maglódon is ellátja 
a munkát, ami sok egy embernek. Ezen 
túlmenően pedig szeretne segíteni ren-
dészeti tevékenységi ügyekben is, s akár 
az iskolarendőr közreműködését is tudja 
biztosítani. 

Gál Zsolt polgármester válaszában ki-
fejtette, hogy mivel az iskola főútra esik, 
így a nagy reggeli és délutáni forgalom-
ban balesetveszélyes az azon való átkelés. 
S bár a polgárőrök és a közterületfelügye-
lő kolléga is részt vesznek a gyerekek biz-
tonságosabb közlekedésében, ebben az 
ügyben – amennyiben lehetséges – mégis 
kérnek segítséget. A településvezető arra 
is rámutatott, hogy a helyi lakó – pihenő 
övezetbe való behajtással kapcsolatban 
Bába János parancsnok úrral korábban 
egyeztettek és tájékoztató ellenőrzést tar-
tottak az ott behajtó autósoknak, a szabá-
lyok ismertetésével együtt. Az e kérdéssel 
kapcsolatos probléma megoldásában kért 
a polgármester segítséget, s hogy a témá-
ról tartsanak megbeszélést is.

A képviselő-testület megalkotta a 2020. 
évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló 
önkormányzati rendeletét, továbbá elfo-
gadta a 2020-ra vonatkozó munkatervét 
is. Felülvizsgálta és változatlan formában 
jóváhagyta a szlovák önkormányzattal 
korábban megkötött együttműködési 
megállapodását is. A képviselők az ön-
kormányzat 2020. évi költségvetési ter-
vezet I. fordulójára előterjesztett anyagot 
továbbra is kidolgozásra alkalmasnak tar-
tották és megbízták a polgármestert, hogy 
a végleges tervezetet a testület februári 
soros ülésére terjessze elő. A képviselők 
elutasították az Ady Endre utcai ingat-
lanra vonatkozó övezeti besorolás és a 
TSZT módosítására benyújtott kérelmet. 
Szintén elutasították a Deák Ferenc utcai  

önkormányzati tulajdonú területből tör-
ténő telekrészvásárlási kérelmet. Azzal is 
megbízták a polgármestert, hogy a KÖZ-
MŰCOOP Mérnöki Tervező és Szervező 
Közkereseti Társasággal az Ecser, Szent 
István utcai ivóvízvezeték cseréjét, illetve 
a Szalaska dűlő egy szakaszán lévő ivóvíz 
főnyomóvezeték nagyobb keresztmetsze-
tűre bővítését terveztesse meg. 

Ugyanakkor elutasításra került egy bel-
területbe vonási kérelem. Arra is megbí-
zást kapott a polgármester, hogy a Du-
navölgyi Vízgazdálkodási Társulattal az 
előterjesztés szerint kössön szerződést a 
gyáli 173 és 174 jelű csatorna ecseri ön-
kormányzat tulajdonában lévő csatorna-
szakasz fenntartására. 

Szintén megbízást kapott Gál Zsolt pol-
gármester arra is, hogy az önkormányzati 
tulajdonú horgásztó hasznosítására ír-
jon ki pályázatot. A képviselő-testület az 
előterjesztés szerint elfogadta a Vecsés és 
Környéke Társulás módosított Társulási 
Megállapodását. Megbízást kapott a pol-
gármester arra is, hogy kezdeményezze a 
Gyömrő és Környéke Társulás Társulási 
Megállapodás bővítését, mely szerint a 
szociális étkeztetést a Gyömrői Szociális 
Szolgáltató Központon keresztül kívánja 
biztosítani az ecseri rászorulók részére. 
Az ebédet továbbra is az Ecseri Önkor-
mányzati Konyha  szállítja. 

Az Orvosi Rendelő tetőépítése lezajlott. 
A további feladatok első lépéseire szüksé-
ges forrást biztosította a testület, továbbá 
elfogadta a polgármesteri beszámolót is.

Tóth Zoltán, az új maglódi őrsparancsnok

Munkában a képviselő-testület
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Végre üzemel a fénysorompó az Attila utcánál
Hosszas küzdelem és utánajárás után dr. Szűcs 
Lajos képviselő úr segítségével sikerült elérni, 
hogy elkészüljön és átadásra kerüljön a fényso-
rompó az Attila utcában. 

Közel 2 éve tették le a lámpatesteket és ígérték 
meg, személyesen Képviselő Úrnak és nekem is, 
hogy iskolakezdésre már működni fog a jelző-
rendszer. Engedjék meg, hogy az előzményekről 
is tájékoztassam Önöket. 

A vasúti pályaszakasz felújítása után a MÁV 
illetékesei óva intettek minden kezdeményezés-
től, ami az átjárót érintette, azzal ijesztgettek, 
hogy meg fogják szüntetni az átjárót, ha prob-
lémájuk lesz vele. Ebből a helyzetből kellett el-
indulnunk ahhoz, hogy mára lámpával védett 
átjáró lehessen. Sok-sok telefon és személyes 
egyeztető után 2017-ben láttam először elér-
hetőnek céljainkat. Tájékoztattam képviselő 
urat arról, hogy szükséges a lámpa, és kértem, 
hogy álljon a megvalósítási szándékunk mellé. 
Segítségével az addig süket fülek meghallották 
a problémánkat. Néhány hónap elteltével már 
különböző konstrukciós ajánlatokról kezdtünk 
tárgyalni. Többféle elképzelés közül végül ab-
ban maradtunk, hogy a vezetékek lefektetéséhez 
az önkormányzatnak is hozzá kell járulnia. A 
képviselő-testület döntött is a projekt támo-
gatásáról, már kivitelezőnk is volt, de a MÁV-
szerződés aláírása csak nem történt meg. Egy 
darabig türelmesen vártunk, de az elsőre be-
ígért határidő már nagyon közeledett. Kiderült, 
hogy még a tervek sincsenek meg. Ekkor újból 
telefonok, levelek, személyes egyeztetők sora 
következett. Szeretném megköszönni dr. Mo-
sóczi László államtitkár úrnak is, hogy bár az 
„agyára mentem”, de segített. Időközben a MÁV 
élén is változás volt, ez egy ideig megnehezítette 
az ügyünk haladását. Kaptunk újabb határidőt, 
sajnos ez sem teljesült. Mentek a hetek, hóna-
pok, telefonok sokasága ismét, egyszer csak a 
MÁV vezetőjétől kaptunk egy értesítést, hogy 
2020 tavaszára elkészül a lámpa. 

Örültem is meg nem is, kaptunk egy újabb 
határidőt, amit már nem is mertem közzétenni. 
Egyik hétfő reggel Valyon Tibor kollégám (ő vi-
gyázott 5 éven keresztül reggelente az álmosan 
iskolába igyekvő gyerekekre, köszönöm neki itt 
is a munkáját) azzal hívott fel, hogy kivonultak 
a kivitelezők és elkezdték a munkát. Végül 2020. 
január 31-én hivatalosan is átadták a fényso-
rompót. 

Az illegális hulladék kérdése folyamatosan 
meglévő országos probléma, és sajnos Ecsert is 
érinti. Településünknek is rengeteg költséggel 
jár, ez egy igazi szélmalomharc. Engedjék meg, 
hogy leírjam, amit gondolok erről a kérdésről, 
nemcsak azokról, akik eldobálják a papírzseb-

kendőjüket vagy a sörösdobozukat, hanem 
azokról is, akik kihordják a szemetüket mások 
földjeire. Az emberek közül sokakat zavar, de 
sokaknak fel sem tűnik, gond nélkül kidobják 
az ablakon az elfogyasztott élelmiszer csoma-
golását és sok mást is. Vannak olyanok, akik 
nagy mennyiségben viszik ki akár teherautóval 
a szemetüket, nem is gondolnak bele, hogy az 
is valakinek a földje. Először mindig felhábo-
rodom, amikor ez a kérdés szóba jön, de aztán 
elgondolkodom, lehet, hogy vannak, akiknek fel 
kell hívni a fi gyelmét, hogy ne szemeteljenek, 
mert otthonról nem kaptak ilyen iránymuta-
tást? Ki a felelős? Miért történik ez? Sajnos rossz 
kimondani, de a társadalmunk ilyen. Sokszor 
látjuk, amikor kocsiból kidobják a szemetet, 

vagy amikor gyerekek és „felnőttek” dobják el 
az utcán a feleslegessé vált dolgaikat. Ilyenkor 
jön a dilemma, szóljunk nekik vagy elkerül-
jük a konfl iktust és bosszankodva továbbmen-
jünk? Rászólhatunk-e egyáltalán? Miért nem 
természetes nekik is, hogy ne szemeteljenek? 
Pedig rendezett, tiszta környezetben mennyivel 
jobb élni! Amikor ezekről beszélgetünk, szinte 
mindig felvetődik a kérdés, miért nincs kint 
több szemetes? Pedig minden évben újabb és 
újabb szemeteseket helyezünk ki és próbáljuk 
pótolni a tönkretetteket is, de sosem elég. Azt 
tapasztaltuk, hogy ha ott is van a kuka, sokszor 
akkor is van, aki mellé dobja. A település lakott 
részén kicsit javult a helyzet az elmúlt években, 
de a nem lakott részeken most is katasztrofá-
lis. Hiába a hetente házhoz menő kommunális 
hulladékszállítás, a kéthetente házhoz menő 
zöldhulladék és szelektív gyűjtés, ahol a papír, a 
műanyag és a fémdobozokat is elszállítják. Hiá-
ba az évenkénti két alkalommal megrendelhető 
ingyenesen házhoz menő lomtalanítás. Hiába a 
folyamatosan nyitva álló üveggyűjtő konténer az 
EKO Kft . udvarán és hiába az évente megszer-
vezett elektromos hulladék elszállítása. Mégis az 
Ecserre vezető utak mentén az előbb felsorolt 

hulladékok tonnák-
ban mérhető meny-
nyiségben hevernek. 

Mit tehetünk mi? 
2012 óta évről 

évre megszervez-
zük a szemétszedési 
akciónkat, 2018 óta 
már kétszer is egy 
évben. Szerencsére 
egyre többen vesz-
nek részt ebben az önkéntes munkában, külön 
örülök, hogy egyre több gyermek is gyűjti ve-
lünk mások szemetét. Idén áprilisban is szer-
vezünk majd egy ilyen hétvégi „programot” az 
érdeklődőknek, a pontos időpontot a következő 
Cserfa számban tudom megadni. A szemétsze-
dést mindig a bevezető útjainkra szervezzük, 
azok a legszennyezettebbek. A tavaszi gyűjtés 
után több, mint hetven köbméter szemetet vitet-
tünk el. Sajnos a Magyar Közút (bár az ő feladata 
lenne) nem vállal szerepet ebben a munkában, 
régebben legalább elvitték a konténereket, adtak 
mellényt, kesztyűt, stb., 2019 tavaszán már sem-
mit nem kaptunk. Sőt, ősszel a kérésükre ismét 
összeszedtük a szemetüket, de annak is csak egy 
részét vitték el. Nem az önkormányzat dolga, de 
kénytelenek voltunk ismét bevállalni. 

A régi Vecsési út környezete talán a legszeny-
nyezettebb területünk. Az út magánkézben 
van, mindkét oldala szintén magántulajdon, 
ezekre sorompót, kamerákat az önkormányzat 
nem tehet ki, de sajnos az sem lenne megoldás, 
mert akkor máshol, akár pár méterrel bentebb 
teszik le a szemetüket. Sikerült már elkapni tet-
teseket is. Volt köztük ecseri és volt olyan, aki 
több, mint 50 km-re lakik. Kérem mindenkitől, 
hogy amennyiben észlel illegális lerakást, azon-
nal szóljon a körzeti megbízott rendőrnek, hogy 
intézkedni tudjon. Ne órákkal az észlelés után 
vagy másnap jelezzék, mert akkor már sokat 
nem tud tenni. A közösségi médiákban törté-
nő jelzés sajnos nem jut el időben a megfelelő 
személyhez, ezért annak sok értelme nincs. Leg-
alábbis, ha a tettenérés a cél, márpedig szerin-
tem csak akkor van eredmény. Úgy gondolom, 
ameddig ennek a cselekménynek nincs komoly 
következménye, akár anyagi is, addig ez a prob-
léma nem lesz megoldva, marad a szélmalom-
harc.

A következő témakör, amiről beszélni kell, 
a kerti hulladék (avar) égetése. Az Ecseri Ön-
kéntes Tűzoltó Egyesület kezdeményezésére és 
szervezésében 2020. március 12-én, 18 órakor 
a Rábai Miklós Művelődési Házban tartunk kö-
zösen egy fórumot, ahová szeretettel várjuk az 
érdeklődőket.                  Gál Zsolt polgármester
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Filmklub a plébánián a téli hónapokra
Január 26-án délután immár harmadik alkalom-
mal gyűltek össze azok az érdeklődők a katolikus 
plébánián, akik részesei szerettek volna lenni a 
közös fi lmvetítésnek és az azt követő kötetlen 
beszélgetésnek.

A klub elindítója és szervezője Dr. Tanczik 
Balázs plébános elmondta, hogy novemberben 
indult a program, amit szándékosan a téli hóna-
pokban tart. Mintegy húsz éves szolgálata során 
szerzett tapasztalatai ugyanis azt mutatják, hogy 
amíg jó ősszel az idő, az emberek szívesen tevé-
kenykednek a kertben, így nem igazán maradna 
idejük még fi lmnézésre is a kinti munkák befe-
jeztével. Ezért az úgynevezett ’világos’ hónapok-
ra inkább a fi zikai mozgással járó programokat 
szokta időzíteni, s a korai sötétedéssel járó téli 
hónapokra pedig inkább a benti, hosszabb ülést 
igénylő elfoglaltságok felelnek meg jobban. Így 
a minden korosztálynak szóló ’Lomb’, valamint 
az elsősorban hittanosok részére szervezett ’Gar-
den’ partikat ősszel és tavasszal rendezik meg, 
míg a nyár a napközis, valamint az elutazással 
járó hittanos táborok időszaka. 

Az ifj úsági közösségnek szintén a nyár a moz-
galmasabb, ám ők azt is szeretnék, ha ez a moz-
galmasság a téli időszakra is kiterjedne. Ezt az 
igényüket szem előtt tartva a fi atalokkal közösen 

éppen most gyűjti össze a számításba jöhető öt-
leteket. 

A vetítések tematikája pedig mindig a naptár 
adta aktualitásokhoz igazodik. Így a novemberi 
első alkalom témáját a templom védőszentjének, 
Páduai Szent Antalnak az élete adta, a decem-
berben megtartott második alkalommal pedig a 
Szent Család ünnepe kapcsán egy, a családok éle-
tével kapcsolatos, mindössze néhány éve készült 
fi lmdráma került levetítésre. S mivel január 25. 
a pálforduló, azaz Saul megtérésének napja, így 
természetes, hogy a 26-i fi lmklubon a Szent Pál 
életét bemutató fi lmet láthatta a klub közössége. 
A vetítésre kerülő fi lmek műfaja pedig igen vál-
tozatos. Vannak régi, kosztümös fi lmek csakúgy, 
mint XXI. századi modern feldolgozások. Doku-
mentumfi lmek is várhatók. Sőt, a Szent Pál életét 
bemutató fi lmek között volt egy rock musical is, 
amit egy katolikus főiskola diákjai játszottak el – 
ám a választás mégis a kosztümös, nemzetközi 
koprodukcióban készült fi lmre esett. 

A meghatározó szempont mindig a téma, ami 
valamilyen egyházi ünnephez kapcsolódik. S ha 
több alkotás is elérhető, akkor többnyire arra 
esik a választás, amely közelebb áll a közönség 
ízlésvilágához. Ennek korösszetétele pedig igen 
széles, hiszen nagyjából a 30 és 70 év közöttieket 

öleli fel. A tapasztala-
tok azt mutatják, hogy 
gyerekek nem igen 
járnak a fi lmklubba, 
hiszen az ő program-
jaik még kötöttebbek, 
jobban a családhoz iga-
zodnak. 

Ráadásul a You Tu-
be-on otthon is meg 
tudnak nézni egy-egy 
fi lmet kényelmesen, 
pattogatott kukori-
cát majszolva közben. 
Azonban a többiekkel 

együtt, közösségben nézni egy fi lmet sokkal ér-
dekesebb és nagyobb élményt jelent. Ezért csalá-
di és gyerekvetítés is tervbe van véve. 

A klub rendelkezésére álló kb. 200 alkotásból 
álló fi lmanyag nagy részét egyébként Balázs atya 
maga gyűjtötte össze a televízió műsorából. Az 
utóbbi  10 évben ezt már csak bővítgette. Ebből 
a repertoárból pedig mindig van olyan, amelyik 
egy-egy aktuális ünnephez kapcsolódik. Koráb-
bi szolgálati helyein általában a fi lmvetítés más 
programmal volt összekötve. Ecseren azonban 
van annyi másfajta program, hogy a vetítést 
azoktól külön választva is meg lehet tartani. S 
miután megnézték az adott fi lmet, közösen meg 
is beszélik a látottakat. Ettől azonban annak sem 
kell tartania, aki nem érez elég bátorságot ma-
gában ahhoz, hogy mások előtt megszólaljon. 
Nem szükséges ugyanis mindenképpen beszélni 
– elég, ha csupán mások hozzászólásait meghall-
gatja, mert már abból is épülni lehet. Ez a tar-
tózkodás nem szabad, hogy visszatartson bárkit 
is a fi lmvetítésen túl más programokról sem. Az 
egésznek ugyanis csak akkor van értelme, ha át-
beszélik a látottakat, hiszen csak így lehetséges 
annak a saját életünkbe való beépítése. S noha 
Ecseren jórészt már egy összeszokott közösség él, 
azonban egymás átélt hasonló élethelyzetei, ese-
ményei még közelebb tudják hozni az embereket 
egymáshoz. Az egymás közti bizalom és kommu-
nikáció magja pedig a Krisztus körüli közösség. 

A fi lmklub látogatottsága már túlmegy Ecser 
határain is, így a januári foglalkozásra jöttek 
maglódiak is. Ez pedig annak tudható be, hogy 
mintegy két héttel a program előtt Balázs atya 
kérésére az önkormányzat a honlapján közzéte-
szi a vetítés pontos idejét az Eseménynaptár ro-
vatban. Az alkalmak mindig vasárnap délután 4 
órakor kezdődnek. A február 23-i témája pedig 
Szt. Péter február 22-én ünnepelt székfoglalása 
kapcsán Szt. Péter egyik utódának, az egyik pá-
pának az élete lesz. Szeretettel várnak minden-
kit.
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Böllérfesztivál, képekben
Óriási közönségsikert aratott a IX. Ecser Böllérfesztivál január 
második szombatján. Talán eddig a legnagyobbat.  A Cserfa janu-
ári számában már részletesen beszámoltunk az eseményről, most 
fényképek segítségével emlékezünk az örömteli pillanatokra. A 
verseny eredménye a www.ecser.hu honlapon megtekinthető.

A zsűri, a Szabadtűzi Lovagrend tagjai  teljes létszámmal fel-
sorakoztak

Húsfeldolgozás, mesterfokon

Az üllői csapat több tagja és segítőjük, Horváth Tamás a vá-
ros polgármesterével, Kissné Szabó Katalinnal

Dr. Molnár Zsuzsanna, az önkéntes tűzoltók képviselője 
Szabó Istvánnal, a Pest Megyei Közgyűlés elnökével és Gál 
Zsolt polgármesterrel  beszélget.

A Gászler-csapat fi ai és lányai

Készül a körtőskalács

Érem
-eső

A Jótevők-csapat hölgyko-
szorúja

Dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő Gál Zsolt polgár-
mester társaságában megnyitja az eseményt
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30 perc: Életet ment a karbantartott kémény
Pest megye teljes területén, minden tele-
pülésén a lakossági tulajdonú ingatlanok 
és a társasházak kéményeinek, szaknyel-
ven: égéstermék-elvezetőinek rendsze-
res felülvizsgálatát a katasztrófavédelem 
kéményseprőipari szervezetének szak-
emberei végzik el. 

Tekintettel az elmúlt időszakban a ké-
ményseprés területén végbement válto-
zásokra, még sokan nem ismerik ponto-
san a szabályokat, ezért egy rendszerező 
közleménnyel segítjük az eligazodást.

A kéményseprők szempontjából az 
ügyfeleket két nagy csoportba lehet so-
rolni: a családi házban és a társasházban 
élőkre. 

Mindkét csoport tovább osztható két 
másikra: ahol nincs bejegyezve gazdál-
kodó szervezet és ahol van. Vegyük sor-
ra, mi a dolga az embernek, attól függő-
en, hogy melyik kategóriába tartozik:

• Aki családi házban él és oda nincs 
bejegyezve gazdálkodó szervezet, annak 
a kéményseprés önkéntes és ingyenes. A 
kéményseprő akkor jön, amikorra a ké-
ménytulajdonos időpontot foglal. Noha 
már nem kötelező a vizsgálat, érdemes 
a szilárd tüzelőanyaggal működő fűtő-
berendezéseket évente, a gázüzeműeket 
kétévente megnézetni szakemberrel. Az 
időpont egyeztetését a következő linken 
– http://kemenysepres.katasztrofavede-
lem.hu/ugyfelszolgalat –, vagy a 1818-as 
telefonszámon, a 9-es, 1-es melléken le-
het kezdeményezni.

• Abban az esetben, ha a családi házba 
gazdálkodó szervezetet jegyeztek be, ak-
kor a kéményseprés megrendelése már 
nem opció, hanem kötelesség. Attól füg-
gően, hogy milyen fűtőeszköz van a ké-
ményhez csatlakoztatva egy-, vagy két-
évente kell ellenőriztetni, és ezért fi zetni 
is kell. Ezen a linken – http://kemeny-
sepres.katasztrofavedelem.hu/hirek/
tajekoztato/35 – a település irányító-
számának megadásával elérhetővé válik 
azon kéményseprőcégek listája, amelyek 

egyikétől meg kell rendelni a munkát.
• Aki társasházban él és oda nincs cég 

bejegyezve, ahhoz kérés nélkül érkezik 
a kéményseprő és két időpontot ajánl, 
amelyben ingyen elvégzi az ellenőrzést. 
A társasházak éves 
sormunkaterveit itt 
találja megyék szerin-
ti bontásban: http://
www.kemenysepres.
hu/tevekenysegek/sor-
munkaterv_2020 .

• Aki pedig társas-
házban él, de a lakásába 
gazdálkodó szervezet 
van bejegyezve, ahhoz 
kijön a kéményseprő 
megrendelés nélkül, 
de pénzért dolgozik. 
Ha a lakásnak saját 
kéménye van, akkor a 
teljes munkadíjat, ha a 
társasház gyűjtőkémé-
nyére csatlakoztatták, 
akkor a munka rá eső 
részét kell kifi zetnie, 
például egy tízlakásos 
házban a teljes munka-
díj tizedét.

A múltban úgy tar-
tották, hogy kémény-
seprővel találkozni 
szerencsét jelent. Ma 
sincs ez másképp. 
A tűzmegelőzés és a 
szén-monoxid-mér-
gezéssel járó balesetek 
megelőzése területén 
bizonyított a kéményseprők rendszeres 
ellenőrző munkájának fontossága. A 
szakemberek modern eszközöket, mű-
szereket használnak, és a tűzmegelő-
zésen túl energetikai-, légellátási-, tü-
zeléstechnikai-, környezetvédelmi 
tanácsokkal is ellátják az ügyfeleket. 

Ha nincs semmilyen probléma, egy 
égéstermék-elvezető teljes nyomvonalá-

nak szemrevétele-
zése és műszeres el-
lenőrzése harminc 
percet vesz igénybe. 

Ha a kéményt 
tisztítani kell, va-
lamivel hosszabb 
időbe telik, de a 
biztonság megéri a 
ráfordított időt. A 

munka elvégzéséről és az eredményről 
minden esetben tanúsítvány készül, en-
nek egy példánya az ügyfelet illeti. Ha 
a tanúsítványon szerepel hibakód, arról 
szóbeli tájékoztatást is kell kapni, a prob-

lémát minél hamarabb, de legkésőbb a 
következő ellenőrzésig szakemberrel kell 
kijavíttatni.

Fűtési technológiától függetlenül ko-
moly veszélyt jelenthet a készülékek 
szabálytalan kivitelezése, illetve a kar-
bantartás és a rendszeres műszaki felül-
vizsgálat elmulasztása. A rendszeresen 
karbantartott fűtőeszköz nemcsak biz-
tonságos, hanem gazdaságosabban is 
működtethető.

Érdemes a munkát időben beütemez-
ni, hiszen tudjuk, hogy mikor leszünk 
szabadságon, a fűtési szezonon kívüli 
időszakban pedig a kéményseprők ke-
vésbé leterheltek, így otthonunk és sze-
retteink biztonságáról könnyebben tu-
dunk gondoskodni.

Fotó: magyarkemenysepro.hu
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Tudnivalók a telekadóról. Adómentes az 
a beépített telek, melyen lakóépület van!
A telekadó tárgya: a beépítetlen belterü-
leti földrészlet. A telekadó alanya az, aki 
az év első napján a telek tulajdonosa, vagy 
vagyoni értékű jog jogosultja. Több tulaj-
donos esetén a tulajdonosok tulajdoni há-
nyadaik arányában adóalanyok.

A telekadó alapja: beépítetlen telek ese-
tén: a telek négyzetméterben számított 
alapterülete. Beépített telek esetén: a telek 
teljes alapterülete, csökkentve az ingat-
lanon lévő épület egy szinten számított 
teljes alapterületével és hasznos alapterü-
letével.

Településünkön a telekadórendelet ér-
telmében adómentes az a beépített telek, 
melyen lakóépület van.

Az adózónak a telekadóról az adókö-
telezettség keletkezését, illetve változását 
követő tizenöt napon belül kell adatbeje-
lentését teljesítenie.

A tulajdonos tehát a változást követő év 
január 15. napjáig benyújtja az adatbeje-
lentést a telekadóról. Az adókötelezettsé-
get érintő változás nemcsak a tulajdonjog 
keletkezése vagy megszűnése, hanem a te-
lek átminősítése, alapterület módosulása, 
telekalakítás stb.

Nem kell újabb adatbejelentést benyúj-
tani mindaddig, ameddig az adóalany 
körülményeiben, az adó tárgyában nem 
következik be adókötelezettséget érintő 
változás.

Soron kívüli adóbevallásra és a felszá-
molási eljárás, végelszámolás, kényszer-
törlési eljárás esetén teljesítendő beval-

lásokra eltérő szabályok vannak életben, 
erre vonatkozóan az adózás rendjéről 
szóló 2017. évi CL. törvény (továbbiak-
ban: Art.) 52.-53.§-aiban foglaltakat kell 
alkalmazni.

Figyelem! Az, hogy az adásvételi szer-
ződésnél ügyvéd 
működik közre, és 
hogy a tulajdonjog 
változása a földhiva-
talban bejegyzésre 
kerül, nem pótolja 
az adatbejelentést. 
Az eladónak és a 
vevőnek egyaránt 
be kell jelentenie az 
adóhatóságnál az el-
adás, illetőleg a vétel 
tényét, hiszen e nél-
kül a hatóság nem 
szerez tudomást a 
változásról.

Adatbejelentés benyújtásának elmu-
lasztása esetén: amennyiben az adózó 
egyáltalán nem tesz adatbejelentést, az 
önkormányzati adóhatóságnak törvényi 
lehetősége, hogy ellenőrzést folytasson le, 
illetőleg az ellenőrzésben feltárt adókü-
lönbözetet elévülési időn belül több évre 
visszamenőlegesen megállapítsa.

Az Art. 202. § (1) bekezdése alapján az 
adó megállapításához való jog annak a 
naptári évnek az utolsó napjától számított 
öt év elteltével évül el, amelyben az adóról 
bevallást, adatbejelentést, bejelentést kel-

lett volna tenni, illetve bevallás, adatbeje-
lentés, bejelentés hiányában az adót meg 
kellett volna fi zetni.

Mulasztási bírság: az Art. 220. § szerint 
az adóhatóság az e törvényben, adókötele-
zettséget előíró törvényben, illetve e tör-

vények felhatalmazásán alapuló más jog-
szabályban megállapított kötelezettségnek 
a megszegése miatt a természetes személy 
adózót kettőszázezer forintig, nem termé-
szetes személy adózót ötszázezer forintig 
terjedő mulasztási bírsággal sújthatja.

Befi zetési határidő: Az adót két egyenlő 
részletben, március 15-ig és szeptember 
15-ig kell megfi zetni. Az adókötelezettség 
keletkezése (változása) esetén az adót az 
erről szóló határozat véglegessé válásától 
számított 15 napon belül kell megfi zetni.

Ecseri Polgármesteri Hivatal

A Monori Rendőrkapitány-
ság eddigi vezetője, Zahorecz 
Sándor rendőr alezredes 2020. 
február 1-jétől a Nógrád Me-
gyei Rendőr-főkapitányságon 
folytatja munkáját. Magasabb 
beosztásba került, a Nógrád 
Megyei Rendőr-főkapitányság 
rendészeti rendőrfőkapitány-
helyettesének nevezték ki. A ka-
pitányságvezetői feladatokat – a 
beosztás betöltéséig – a szerve-
zetszerű helyettes, Kiss Gábor r. 
alezredes, bűnügyi osztályveze-

tő látja el.
A Maglódi Rendőrőrs pa-

rancsnoka, Bába János őrnagy 
úr saját kéré-
sére egy má-
sik egység-
nél folytatja 
m u n k á j á t . 
A Maglódi 
Rendőrőrs új 
parancsnoka 
Tóth Zoltán 
százados lett, 
aki már be is 

mutatkozott az Ecser Nagykö-
zségi Önkormányzat Képviselő-
testülete előtt.

Személyi változások 
a rendőrkapitányságon
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Újra Cashfl ow foglalkozás Ecseren 
– már nem csak gyerekeknek.
Tanulnak a pénzzel bánni!
„A játékot az életet szimulál-
ja, de itt játékpénzeket kockáz-
tatsz, nincs túl súlyos jelentősé-
ge a hibáidnak. Játszva tanulsz. 
Játék közben megérted, hogy a 
gazdagok hogyan dolgoztatják 
a pénzüket saját javukra, annak 
érdekében, hogy még több pénzt 
csináljanak” (Forrás: https://ri-
chdadclub.hu.) 

Ezzel a mottóval mutatta be a 
Richdad Club tavaly Ecseren a 
Cashfl ow társasjátékot, amit az 
akkor elért nagy sikerre való te-
kintettel a „Pénz” hét rendezvény 
keretein belül ismét megszervez a 
Száz Kéz Egyesület és Deme Éva, 
a Laky Ilonka Általános Iskola 
pedagógusa az iskola 7-8. osztá-
lyos tanulóinak. Amint pedig azt 
már tavalyi bemutatkozása alkal-
mával megtudhatták a résztve-
vők, a Cashfl ow tulajdonképpen 
a valós életben jól hasznosítható 
pénzügyi ismereteket és gondol-
kodásmódot oktató társasjáték. 

Ennek során olyan alapvető pénz-
ügyi ismereteket is elsajátíthatnak 
a gyerekek, amiket talán még a 
szüleik sem ismernek. Megtanul-

hatják továbbá az önálló, illetve 
a csoportos együtt gondolkodás 
előnyeit, valamint, hogy a számo-
lás, a matematika és a történelem 
nyújtotta ismeretek valóban hasz-

nosak a mindennapi életben. A 
játékot elsősorban 9-18 év közötti 
fi ataloknak ajánlják, az azonban 
mindenképpen kívánatos, hogy 

annak során hasonló korosztá-
lyúak legyenek az egy asztalnál 
ülő résztvevők.

Múlt évi nagy sikerű ecseri 
bemutatóját követően megnőtt 
iránta az érdeklődés a felnőtt 
korosztályhoz tartozók körében 
is. S hogy ez az igény is kielégít-
hető legyen, 2020. március 20-án 
17 és 20 óra között a művelődési 
házban a Száz Kéz Egyesület által 
szervezett Társasjáték klub kere-
tein belül lehetőség nyílik nekik is 
arra, hogy kipróbálhassák magu-
kat és persze tanulhassanak is az 
ott tapasztaltakból. A részvétel je-
lentkezéshez kötött, amit a www.
szazkez.hu/calendar oldalon a 
március 20-i Tavaszváró társas-
játék klub eseménynél lehet meg-
tenni. További részletek szintén 
ugyanitt olvashatók.

Mivel pedig a pénzről, annak 
megfelelő kezeléséről és gyarapí-
tásáról mindig tanulhatunk vala-
mi újat, egy különleges programot 
is hoz az ecserieknek a Vándor 
Cashfl ow program. Ennek pon-
tos idejét és további részleteket a 
Cserfa következő számában lehet 
megtalálni. 

IDŐPONT ESEMÉNY HELYSZÍN
Február 14. péntek, 15.00 Iskolai Farsang Laky Ilonka Általános Iskola
Február 14. péntek, 18.00-
20.00

Line Dance Művelődési Ház

Február 15. szombat. 
17.00

Nyugdíjas Klub közgyűlés Művelődési Ház

Február 21., péntek, 24., 
hétfő, 25. kedd

Tüdőszűrés Művelődési Ház

Február 24. hétfő,
10.00-11.00

Baba-mama Klub Művelődési Ház

Február 28. péntek,
18.00-20.00

Line Dance Művelődési Ház

Február 29. szombat,
09.00-12.00

Iskolakóstoló Laky Ilonka Általános Iskola

Február 29. szombat, 
20.00

Farsangi bál Művelődési Ház

Március 3. kedd, 8.00-
12.00

Cashfl ow társasjáték Művelődési Ház

Március 12. csütörtök. 
18.30-20.00 

Lakossági fórum az avarége-
tésről

Művelődési Ház

Ecseri események február 14-től március 12-ig

Felvételünk a tavalyi Cashfl ow-n készült
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E-recept: Változik a gyógyszerek felírása  

Tisztelt Olvasó!
Az elmúlt hónapokban sokat írtam Önök-

nek a közelgő infl uenzajárványról, a kór 
elleni védekezésről = a preventióról, ami 
elsősorban védőoltást, helyes táplálkozást, 
megfelelő életmódot jelent!

A korábbi éveket összehasonlítva jelenleg 
kb. azonos számú beteg kérte a védőoltást. 
Elmondhatom azt is, hogy 6. éve fi gyelem, a 
praxisban előfordul-e infl uenza?!

Felelősséggel kijelenthetem, hogy néhány 
„infl uenzaszerű” betegséggel találkoztam a 
szezonban. 

Járvány nem volt, és remélem, nem is lesz! 

Egyéb, vírusos eredetű megbetegedés 
gyakori - gondolok a hányást és hasmenést 
okozó kórokozókra, de ide sorolom a nát-
hát is!

Végül és nem utolsó sorban felhívom a 
fi gyelmüket a higiénés szabályok betartásá-
ra! Gyakori szappanos kézmosásra, környe-
zetük folyamatos rendben tartására!

Tudjuk?! Tudják?!” A tisztaság fél egész-
ség”! - ezzel a szólással búcsúzom a kedves 
olvasótól!

Tisztelettel, üdvözlettel: 
Dr. Hahn Mária   II. sz. praxis,

 háziorvos, belgyógyász

Ecseren nincs infl uenzajárvány

Annak ellenére, hogy már több, mint két 
éve létezik e-recept, a mai napig sokan nem 
értesültek róla. Ennek eddig nem is volt je-
lentősége, hiszen a gyógyszerek kiváltása a 
megszokott papíralapú recept alapján tör-
tént. 

A közelmúltban viszont megjelent egy 
rendelet, mely szerint 2020. január 1-től az 
orvos nem köteles felírási igazolást, azaz 
papír receptet kiállítani. De akkor honnan 
fogjuk tudni, hogy mit váltsunk ki a patiká-
ban és honnan fogja tudni a patikus, hogy 
milyen gyógyszert adjon ki? 

A megoldás az „e’’, azaz elektronikus for-
májú receptben, tehát az e-receptben van.

Míg korábban egy gyógyszert szó szerint 
felírtunk egy papíralapú vényre, addig most 
ezt elektronikus formában töltjük fel a kö-
zös egészségügyi informatikai térbe, a sokat 
emlegetett felhőbe. Az így feltöltött receptek 
bármelyik patikában TAJ kártya és személyi 
igazolvány bemutatását követően 3 hónapig 
kiválthatók. 

A gond ott van, hogy sajnos csak saját 
részre. Családtagjaink, ismerőseink vagy 14 

év alatti gyermekeink gyógyszereit továbbra 
is csak az orvos által kiállított felírási igazo-
lás alapján válthatjuk ki a jelenleg még meg-
szokott vénnyel. Emiatt továbbra is meg kell 
jelenni a háziorvosnál. Természetesen, lesz 
erre is áthidaló megoldás, a beteg közremű-
ködésével, elektronikusan az ügyfélkapun 
keresztül vagy a kormányablaknál személye-

sen meghatalmazást tudunk majd igényelni.
Lehet, hogy az új felírási rendszer sokak 

számára bonyolultnak tűnik, viszont nagyon 
sok előnyt rejt magában: nem kell őrizgetni 
a papírrecepteket. A patikában könnyebben 
kiderülhet egy gyógyszer-összeférhetetlen-
ség, minden egészségügyi ellátást végző in-
tézet meg tudja nézni a beteg által kiváltott 
recepteket és – nem utolsó sorban – a rend-
szeresen szedett gyógyszerek akár interne-
ten is megrendelhetők. Nem titok, hogy így 
a háziorvosnál nem kell megjelenni. Ehhez 
semmi más tennivalónk nincs, mint egy 
rövid levelet írni a recept.ecser@gmail.com 
email címre, és legkésőbb másnapra feltölt-
jük a térbe a szükséges e-recepteket. 

Erre próbálunk mindenkit buzdítani, 
hisz így a rendelést nagyobb arányba tud-
juk ténylegesen gyógyításra és nem admi-
nisztrativ tevékenységre fordítani. 

További részletek a https://receptkivaltas.
hu/ honlapon.

Tisztelettel: 

Dr. Kovács-Kléh László háziorvos     

Ecser Nagyközség Önkormányzata több pályáza-
ton is nyert a Magyar Falu Programban. Ezeken a 
pályázatokon indulhatnak az ország teljes területén 
működő 5000 fő és ez alatti állandó lakosságszá-
mú települések önkormányzatai, függetlenül attól, 
hogy községek,  nagyközségek vagy városok. 
Legutóbb az orvosi eszközök érkeztek meg a házi-
orvosi rendelőkbe. 

Ezek egy része látható a képeken.

Megérkeztek az új orvosi eszközök
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Abonyi Attila lüktető műsorait sokan keresik
Amint arról januári számunkban már 
hírt adtunk, immár harmadik alkalom-
mal búcsúztathatták nagysikerű bálon 
az ecseriek az óévet szilveszter éjjelén a 
Rábaiban. 

A több, mint 100 fő, túlnyomó több-
ségében helyi lakos szórakozását bizto-
sító rendezvény számára azonban a kö-
rültekintő szervezőmunka, a minőségi 
étel - és italkínálat, az izgatott otthoni 
készülődés sem hozhatták volna meg a 
sikernek azt a fokát, amit egy igazi bál-
tól elvár az ember. 

Mindehhez még szükség volt arra a 
fergeteges zenére is, amit Abonyi Atti-
la a tőle megszokott kifogástalan szín-
vonalon biztosított. Amint elmondta, 
kínálata igen széles és a nagyon régitől 
a nagyon újig, a ’60-as évek zenéjé-
től napjaink legnépszerűbb slágeréiig 
terjed. Ennek összeállításában pedig 
segítségére van helyismerete is, hiszen 
helybeli lévén ismeri az ecserieket s így 
már az eladott jegyekből tud következ-
tetni a közönség korbeli összetételére. 
Így most is előre meg tudta állapítani, 
hogy a ’90-es évek zenéje lesz az, ami 
az est folyamán ki fog csúcsosodni. De 
emellett törekedett arra is, hogy meg-
tartsa az egyensúlyt a különböző idő-
szakok zenéi között. Így elhangzottak 
az est folyamán DJ Bobo, Mr. Presi-
dent, a Boney M. slágerei csakúgy, mint 
a magyarok közül pl. a Hungária, vagy 
a Hip-Hop Boys dalai is. 

A méltán népszerű lemezlovas igen 
nagy rutinnal rendelkezik s mindössze 
13 éves volt, amikor az első olyan álta-
lános iskolai buliját tartotta, amit már 
teljesen egyedül bonyolított le mint DJ. 
Munkájának egyik titka talán éppen 
abban rejlik, hogy a közönség korbeli 
összetétele mellett min-
dig pontosan nyomon 
követi azt is, hogy éppen 
mi történik a táncparket-
ten. Ezért nem szereti, ha 
a zenei műsor előre ösz-
szerakott szettekből áll. 
Így ő mindig csak 3-4 
számmal gondolkodik 
előre, s ezt a sorrendet 
minden nehézség nélkül 
meg tudja változtatni, ha 
valami olyan történik a 
tánctéren, ami nem volt 
előre látható. Ha pl. a bál 
vége felé két fi ú össze-

kapaszkodva táncol, biztosra vehető, 
hogy a rendőrakadémiás osztrigabáros 
zene elő fog kerülni műsorában. 

Nyitott tehát mindenre, ami sokrétű 
munkája során előfordulhat, s amit az 
év túlnyomó részében nem klubokban, 
hanem főként esküvőkön, különböző 
magán- és céges rendezvényeken nyújt. 
Sikeresnek mondható számára az elbú-
csúztatott 2019-es év is, amikor is ösz-
szesen 54 rendezvényen gondoskodott 
a zenei kínálatról, s ezek közül 44 eskü-
vő volt. Szerencsére hasonlóak a kilátá-
sok 2020-ra is, hiszen az új évre ez idáig 
már 30 esküvőt kötöttek le nála. Nap-
jainkban ugyanis az élőzene mellett 
lehetőség van DJ igénybevételére is az 
esküvői talpalávaló biztosításához, aki 
– ha igényes – bármely stílusban tiszta 
zenei hangzást tud nyújtani. Ilyenkor 

nincs szünet sem, és széles a rendel-
kezésre álló zenei repertoár is, és nem 
létezik olyan zeneszám, amit ne tudna 
lejátszani. Ha pedig igazi profi  a szak-
májában, érzésben is szinte ugyanazt 
tudja nyújtani, mint egy zenekar, mert 
együtt él a vendégekkel és a táncpar-
ketten történtekkel. Attila sikereiben 
pedig a közösségi portálok nyújtotta 
lehetőségek mellett döntő szerepet ját-
szanak a szájhagyomány alapján tör-
ténő megrendelések is. Munkájának 
legnagyobb elismerését egyébként ez 
utóbbiak adják, amikor az azzal elé-
gedett ügyfelek jószívvel ajánlják ba-
rátaiknak, ismerőseiknek. Alapelve, 
hogy mindenkire oda kell fi gyelni, s ha 
idősebb a korösszetétel, szükségszerű, 
hogy felhangozzék pl. néhány Szécsi 
Pál sláger is. Személyes életében pedig 

két dolog az, ami a legfontosabb 
számára: a zene és a család. A 
zene a szerelem – a család nélkül 
pedig nem lehetne belőle semmi. 
Szerencsére a neje ezt a legtelje-
sebb mértékben elfogadta, a fi a, 
Gábor pedig már túlnőtt rajta, 
ami jó és természetes is. S jólle-
het szoktak együtt is dolgozni, 
azonban az idei szilveszteri bál-
hoz ő a színpadtechnikát és a vi-
lágítást készítette. Így az ecseriek 
biztosak lehetnek benne, hogy ez 
az apa – fi a páros még sok kelle-
mes percet fog nekik szerezni az 
elkövetkező években.

A tavalyi 54 rendezvényen, köztük 44 esküvőn való sikeres fellépése után idénre is 
szépen telik a naptár. Az új évre már eddig 30 esküvőt kötöttek le nála. 
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A Cserfa következő, 2020. 3. szá-
ma március 13-án jelenik meg. 
Nyomdába adás: március 06. 
Lapzárta: március 2.

Lélekgondozó

Mosó- és 
mosogató-
gép, hűtő-
gép, bojler, 
mikro, por-
szívó javí-
tását válla-
lom. Klíma 
t e l e p í t é s e 
és karban-
t a r t á s a . ) 
06-20-935-
1207.

Honlap: 
www.ecser.hu

Betegek kenete
Február 11-én tartjuk a Betegek Vi-
lágnapját. A 7 szentség egyike a bete-
gek szentsége. Szentírási alapja: „Beteg 
valaki köztetek? Hívassa el az egyház 
papjait, azok imádkozzanak fölötte, és 
kenjék meg őt olajjal az Úr nevében! A 
hitből fakadó imádság megszabadítja a 
beteget, és az Úr megsegíti őt, ha pedig 
bűnökben van, bocsánatot nyer.” (Jak 
5,14-15) 

E szentség célja tehát az Úrtól a be-
tegségben szenvedők számára segítsé-
get jelentő, nagyobb „dózisú” kegyelem 
kiáradása ill. befogadása. Háromféle 
hatása lehet a betegre: meggyógyul tes-
tileg, megerősítést kap lelkileg (nagyobb 
lelki erőt a szenvedése alázatos hordo-
zásához és érdemszerző felajánlásához), 
avagy mindkettő. A szentségek nem va-
rázsszerek: mivel a Mindentudó tudja a 
legjobban, hogy kinek melyik hatásra és 
mikor van szüksége, ezt mindig Rá bíz-
zuk.

Külső jele: a pap a beteg homlokát 
és két tenyerét keni meg a megszentelt 
„betegek olajával”. Ezért e szentség két, 
egyenértékű neve: „betegek szentsége”, 
ill. „betegek kenete”.

A II. Vatikáni Zsinat (1962-1965) li-
turgikus reformjáig a neve „utolsó ke-
net” volt. A Zsinat viszont világossá 
tette, hogy nem a halál előtti „utolsó” 
esemény ennek a szentségnek a felvé-
tele, ezért eltörölte a megtévesztő név-
használatot. Ami azonban sajnos még 
ennyi évtized után sem kopott ki a köz-
tudatból, ezzel pedig nagy kárt okoz.

E szentség bibliai defi níciójából kö-
vetkezik, hogy életünk során sokszor 
részesülhetünk benne. A Betegek Világ-
napja tájékán a betegek minden évben 
újra felvehetik. Valahányszor súlyosbo-

dik az állapotuk, akkor év közben újra 
és újra részesülhetnek belőle. Megkap-
hatják továbbá az idősek és a műtét előtt 
állók, hiszen mindkét állapot nyilván-
való egészségügyi kockázatot rejt ma-
gában. A felvétel történhet bárhol (ház-
nál, kórházban, idősotthonban…stb.), a 
világnap körül pedig az egyik vasárnapi 
szentmisében közösségileg is kiszolgál-
tatjuk azoknak, akik kérik, és részt vet-
tek az előzetes felkészítésen (ez feltétele 
mind a 7 szentség felvételének).

Ahogy életünk során mindenből van/
lesz egy utolsó alkalom, úgy nyilván eb-
ből a szentségfelvételből is. Azonban lo-
gikátlan a fordított gondolatmenet: aki 
felveszi, az hamarosan meg fog halni. 
Mégis ez az oka annak, hogy a bő fél év-
százados, következetes névhasználat el-
lenére sajnos sokan még ma sem hívnak 
papot a betegükhöz nemcsak betegség, 
hanem még haldoklás esetén sem. Pedig 
az Úrnak pontosan az a szándéka ezzel a 
szentséggel, hogy gyógyítsa gyermekeit 
(a fent említett 3 mód valamelyikén). 
A betegség lefolyásának kiszolgáltatva 
melyikünk ne szorulna segítségre, leg-
főképp a Mindenható Istenére? Meny-
nyei Atyánk szerető gondoskodásának 
ajándéka ez a szentség: nem kell, nem 
is szabad tehát félni a felvételétől. Ellen-
kezőleg: egyenesen hálával és buzgón 
éljünk a lehetőséggel. 

Régi szokás, hogy a házhoz kötött 
Testvéreinket a pap havonta végiglá-
togatja, és szentségekben részesíti. Én 
is ezt teszem. Kérlek tehát benneteket, 
Testvérek: felelős keresztényként, hív-
jatok engem bátran a betegeitekhez. Ne 
mirajtunk múljon, hogy megkaphassák 
a létező leghatékonyabb segítséget.

Balázs atya
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Az Ecseri Hor-
gásztavat télen 
is gondozni 
kell. A Horgász-
egyesület tagjai 
január folya-
mán a nádat 
vágták le. A 
hideg idő ennek 
a szezonja, így 
tavaszra friss 
hajtásokkal 
ered meg a 
növény.

A téli madáretetés kultúráját sajátítják el a gyerekek az Andrássy 
Utcai Óvodában. A hasznos és nemes jócselekedetek remek alko-
tásokat is ihletnek.  

Újabb forga-
lomtechnikai 
tükrök kihelye-
zésével segíti a 
közlekedőket 
Ecser Nagy-
község Ön-
kormányzata. 
A tükröket a 
Széchenyi utca 
- Zrínyi utca 
kereszteződésé-
be és az iskola 
elé szerelték fel.

Új rádióval gazdagodott az Ecseri Önkéntes Tűzol-
tó Egyesület felszerelése, amelynek jó hasznát veszik 
majd a bevetések során.

ÚÚ

Ecser önkormányzata  támogatást nyert el a Magyar Falu Program „Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására” című pá-
lyázatán. A kapott összegből a képen látható erőgépet és a hozzá tartozó adaptereket tudta megvásárolni településünk. A traktorhoz 
például hóeke, sószóró, útseprő és locsolóeszköz is tartozik. A korszerű jármű sokkal hatékonyabb lesz majd, mint a korábbi, majd’ 
40 éves MTZ.
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