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Laky: kiváló eredménnyel zárták a félévet Kocsiszín a Tájházban
A Laky Ilonka Általános Iskolában is
lezárult a 2020/21-es tanév első féléve.
Rögtön itt, írásom elején szeretném köszönetemet kifejezni azoknak a szülőknek, akik megértették a gyermekeik
érdekében hozott szabályokat, betartották azokat, és tőlük telhetően segítették
munkánkat. Külön köszönet illeti kollégáimat, munkatársaimat (pedagógusok,
pedagógiai asszisztens, iskolatitkár, takarítók), akik bizony nem egyszer utolsó
energiáikat mozgósították, hogy az iskola
el tudja látni a feladatait és megfelelően
működhessen.
A félévet eredményesen zártuk, az iskola tanulmányi átlaga a magatartás és szorgalom jegyek nélkül 4,17 lett. Ebben az
első és a második osztályosok eredménye
nincsen benne, hiszen ezeken az évfolyamokon még szöveges értékelés van. Kitűnő bizonyítványnak 30 tanuló örülhetett,
de sajnos 9 tanuló megbukott. Reméljük,
hogy a második félévben ki tudják javítani ezeket az eredményeket. A hiányzások
száma a járványügyi helyzet miatt nagyon
megugrott, ilyen magas mutatókra nem is
emlékszem az intézmény történetében. A
járvány miatt veszélyeztetettségük okán
hiányzóknak igyekeztünk pótlási lehetőséget adni, illetve külön időpontot adni
a beszámolókhoz, dolgozatírásokhoz.
Az első osztályban bevezetett Komplex
Alapprogram foglalkozásai és délutáni
alprogramjai rendben zajlanak.
Szeptemberben természetesen teljes
munkatervet készítettünk, de ezt felülírták
a korlátozások. Elmaradtak a színházlátogatások (a Lázár Ervin program előadásai

is, de jó hír, hogy online megtekinthetjük
az elmaradt műsorokat), a tanulmányi
kirándulások, a regionális tantárgyi és
sportversenyek, az iskolai programok egy
része. Igyekeztünk átalakított formában
megtartani azt, amit lehetett. Az iskolai
ünnepélyeket az iskolarádión keresztül
közvetítettük, a helyi versenyeket megtartottuk. A tanítás nélküli munkanapon sor
került a pályaorientációra is, igaz külsős
szakemberek nélkül, az iskolai Mikulás
azért hozott ajándékot mindenkinek, volt
gyümölcsnap és Nemzetek napja is, sőt
októberben bepótoltuk a tavalyi tanévben
elmaradt Fenntarthatósági témahetet is.
A gyerekeknek projektmunkában kellett
különböző témákat különböző formában
feldolgozni. De elmaradt a szüreti bál, elmaradtak a játékdélutánok.
Pontosan ezért döntöttünk úgy, hogy
osztálykeretben megtartjuk a farsangot.
A cél az volt, hogy vigyünk vidámságot, változatosságot a szürke, maszkos,
fertőtlenítős hétköznapokba. Öröm volt
látni, hogy milyen felszabadultak, boldogok voltak a gyerekek. Voltak olyan
osztályok, ahol a diákok még műsorral is
készültek, amit előadtak minden tanóra
elején. Mindenki kapott egy-egy farsangi
fánkot is. Természetesen (ez már hagyomány) a tanári kar is beöltözött. Csak reménykedni tudunk benne, hogy az erdei
iskolát és a nyári tábort már semmi nem
fogja megakadályozni.
Mindenkinek jó egészséget, további kitartást kívánok.
Kiss Katalin int. vez.
(Fotók: 1. és a 12. oldalon)

Az 1840-es években épült ecseri tájház jelentősen hozzájárul a település hagyományainak
őrzéséhez. Rendszeres programjai erősítik az
itt élő szlovák közösség nemzetiségi identitástudatát is. Az Ecser Nagyközségi Önkormányzat tulajdonában lévő épületet üzemeltetési
szerződés alapján az Ecseri Szlovák Önkormányzat működteti. A tájház
felújítását 2006ban teljeskörűen
megvalósították.
Anyagi források
hiányában
az
akkor elbontásra
került kocsiszínt nem sikerült újból felépíteni. Az itt tárolt gazdasági eszközök a tájház
istállójában kerültek elhelyezésre. A nagy
méretű tárgyakat (pl. lovas szekér, eke, borona) kültéren tudták tárolni, melyek így az
időjárás viszontagságainak voltak kitéve. Az
elkészült kocsiszín helyet biztosít ezeknek a
tárgyaknak, így szakszerű módon tudják azokat őrizni és bemutatni. A 6x3 méter nagyságú
fedett kocsiszín a tájház udvarán épült meg,
stílusában követve a helyi építkezési formákat
(faoszlopokon álló cserépfedéssel ellátott féltetős építmény).
A Miniszterelnökség kezelő szerveként eljáró Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., mint támogató 700.000 forint vissza
nem térítendő támogatást
nyújtott „A helyi szlovák
nemzetiségi közösség kultúrájának és hagyományainak
ápolásában jelentős szerepet
betöltő Ecseri Szlovák Tájház, kocsiszínnel
történő bővítése” támogatási cél megvalósítása érdekében.

Madáretetés az Andrássy Utcai Óvodában
Megkezdődött az új év, melyet egészséggel, új reményekkel, új lendülettel kezdtünk meg.
A gyerekek lelkesen újságolták karácsonyi élményeiket és lepték meg egymást rengeteg jókívánsággal. Mivel decemberben sok gyermek hiányzott, ezért
a csoportok január első hetében pótolták
be a karácsonyi ünnepséget és az önkormányzat támogatásával a kedves „Jézuska” is elhozhatta hozzánk ajándékait.
Ebben a hónapban sokat beszélgettünk
a téli évszakra jellemző időjárásról, öltözködésről is. A nagycsoportosok legfőbb
témája az első hetekben a hónapok sorolása, az évszakokra jellemző jegyek cso-

portosítása volt. Mint mindig, most is arra
törekedtünk, hogy lehetőség szerint sokat
tartózkodjanak a gyermekek a szabad levegőn. Reménykedtünk, hogy az időjárás
kegyes lesz hozzánk és megörvendeztet
minket több hóval, de a gyermekek már
ennek a pár milliméteresnek is nagyon
örültek. Előfordult, hogy az udvaron lévő
szinte összes havat összegyúrták 2 óriási
hógolyóvá, így maximálisan kihasználták
az utolsó hópihét is.
Nagy hangsúlyt fektettünk a téli madáretetés fontosságára és szabályaira is.
A madarak látványa, közeli megfigyelhetősége rendkívüli élményt jelent mindig a
gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt,

s egyben a természeti környezet megóvására ösztönöz bennünket. A csoportok
folyamatosan gondoskodtak arról, hogy a
madaraink ne éhezzenek, ne szomjazzanak, mindig pótolták a napraforgómagot
és különböző só nélküli olajos magvakat
tettek a madáretetőbe. A gyermekek így
nagy örömmel tudták megfigyelni őket az
ablakokból. Január utolsó hetében megrendeztük “házi rajzkiállításunkat” téli
témakörben és vártuk, hogy bújjon elő a
mackó a barlangjából és hozza el a tavaszt
felénk.
Weiszné Koós Ilona Mónika
óvodapedagógus
(Fotó a 12. oldalon)
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Ecseren is adják a védőoltásokat
Gőzerővel folynak az építkezések Ecser
lakott területének határában. A Christeyns
csarnokában már elkezdődött a termelés,
ipari mosodáknak gyártanak gépeket. A
LIDL építkezése ebben az évben befejeződik, novemberben szeretnék megszerezni a használatbavételi engedélyt
és januárban már beindítják a raktárat.
A JYSK vezetőjével történt egyeztetés
alapján ez év végére várható az építkezés
1. ütemének befejezése, a tényleges tevékenység 2022. év elejétől várható. Mindegyik cég honlapját érdemes figyelemmel
kísérni azoknak, akik munkahelyet keresnek, a már régebb óta itt lévő cégek is
folyamatosan keresnek munkaerőt, náluk
is érdemes érdeklődni. Az önkormányzat
honlapján folyamatosan közzétesszük
azokat az információkat a cégekkel kapcsolatban, amelyek hozzánk eljutnak.
Ecseren is elkezdődött a Covid-19 elleni védőoltások beadása azoknak, akik
ezt előzetesen kérték. A háziorvosok első
körben a rizikócsoportokba tartozókat
olthatják. Mindenki türelmét kérjük, a
háziorvosok értesítik majd azokat, akik
megkaphatják az oltást attól függően,
hogy mennyi oltóanyag érkezik. Ahogy
az előzőekben már jeleztem, az önkormányzat már semmilyen információt nem
kap a fertőzöttekkel kapcsolatban, ennek

ellenére továbbra is biztosítjuk az intézményeinkben az összes védekezéshez
szükséges anyagot, felszerelést. Továbbra
is azt javaslom, hogy a megfelelő higiéniai és egyéb szabályokat mindenki tartsa
be, ezzel elkerülhető sok kellemetlenség.
Lassan itt a tavasz, egyre többször fordul majd elő, hogy gyermekek vannak az
utcáinkban. Ecser jelentős területrésze lakó-pihenő övezet, ami azt is jelenti, hogy
20km/h-ás sebességgel lehet autóval haladni ezeken a területrészeken. Sajnálatos módon sokan nem figyelnek erre és
a megengedett sebesség többszörösével
haladnak, akár a forgalomlassító küszöbökön (fekvőrendőr) is. Láttam már szikrázva átrepülni autót a fekvőrendőrön az
Arany János utcában és a Kálvária utcában is. Láttam anyukát gyerekekkel a kocsiban olyan sebességgel haladni a Szent
István utcában, hogy alig bírt megállni a
kereszteződésnél. A helyzetet nehezíti,
hogy az Arany János utcában jelentős az
átmenőforgalom is. Mégis azt kell mondanom, hogy mi, itt lakók követjük el a
szabálytalanságok (főleg a gyorshajtás)
jelentős részét, de a járdán parkolás is sok
bosszúságot okoz a járókelőknek. Kérek
mindenkit, hogy ne csak a saját utcájában, hanem a többi utcában is figyeljen
oda a KRESZ szabályaira, különösen

a sebességhatár
megtartására. Az
a néhány másodperc, amit a gyorsabb sebességgel
megnyerünk, nagyobb bajt okozhat, akár tragédiához is vezethet.
A napokban újabb
figyelemfelhívó
táblákat helyeztünk el több utca bejáratánál, amelyekkel arra próbálunk rávilágítani, hogy a lakó-pihenő övezetekben előfordulhat, hogy az úttesten is gyalogosok
vannak, kint játszanak, kerékpároznak a
gyerekek. Nem csak az autósoknak kell
figyelniük, hanem a gyalogosoknak is.
Fontos, hogy legyenek tisztában a gyalog közlekedők azzal, hogy nem feltétlenül látja őt az autós. Fokozottan igaz ez
rossz látási viszonyoknál (sötétben, esőben). Az út szélén parkoló autók sokszor
akadályozzák a forgalmat, kérek minden
autótulajdonost, hogy igyekezzen a telkén belül parkolni, ha ez nem lehetséges,
akkor úgy álljon meg, hogy ne zavarja a
többi közlekedőt.
Vigyázzunk egymásra a közlekedés során is!
Gál Zsolt polgármester

Tanácskozás a megyeházán

Szabó Istvánnal, a Pest Megyei Önkormányzat elnökével és Dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselővel
egyeztetett Gál Zsolt polgármester január 20-án. A megbeszélésen az ecseri építkezések és a közlekedési
fejlesztések voltak napirenden.
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A rendőrségen ért véget... Tisztítsuk meg az országot!
Ecser Nagyközség Önkormányzatának 15/2017. (IX. 20.) számú önkormányzati
rendelete kevés kivételtől eltekintve tiltja a közterületen történő alkoholfogyasztást. Különösen teszi ezt a vasúti megállóhely esetében.
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 200. § (1 ) szerint: aki
a szeszes ital árusítására vagy a közterületen történő fogyasztására vonatkozó törvényben, kormányrendeletben vagy önkormányzati rendeletben meghatározott
- tilalmat megszegi, szabálysértést követ el.
A tavaly márciusban a koronavírus járvány miatt bevezetett intézkedések hatályba lépése után is jogos lakossági panaszokat váltott ki azon személyek viselkedése,
akik főleg a vasúti megállóhely környékén rendszeresen szeszes italt fogyasztottak. Ők saját lakásuk helyett a közterületi italozást választották. A kocsmák zárva
voltak, oda nem tudtak menni. Megszegték a tavaly tavaszi kijárási korlátozást,
sőt – hogy finoman fogalmazzunk – köztisztasági szabálysértéseket is elkövettek.
A rendőrség, a polgárőrség, a közterület-felügyelő a fokozatosság elvét betartva
azóta rendszeresen intézkedett a szabályszegőkkel szemben. A figyelmeztetés után
a helyszíni bírság következett, majd a feljelentés. Ezek az intézkedések számtalan
esetben megtörténtek, azonban nem mindig szegték kedvét a szabálysértőknek. A
legutóbbi rendőrségi intézkedés után a rendőri felszólítás ellenére tovább folytatták
a szabálysértés elkövetését, ezért a rendőrök két elkövetőt előállítottak a Monori
Rendőrkapitányságra.
Ugyanis a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 33. § (2) f, pontja
szerint a rendőr a hatóság vagy az illetékes szerv elé állíthatja azt, aki a szabálysértést az abbahagyásra irányuló felszólítás után is folytatja.
Az ellenőrzések továbbra is rendszeresek lesznek településünk közterületein annak érdekében, hogy azok biztonságosak és tiszták maradjanak.

N
Nagy
erőkkel szedi a szemetet településünk külterületén az
Ecseri Kommunális Szolgáltató Kft. Az önkormányzati cég
E
munkatársai igyekeznek megtisztítani a dűlőutakat és azok
m
mentét az illegálisan lerakott hulladéktól. A sokszor zord időm
járási körülmények ellenére is jelentős mennyiséget szállítanak
já
aaz engedélyezett lerakókba. A tevékenységüket a következő hetekben is folytatják.
te
Ecser Nagyközség Önkormányzata korábban 2.382.520 forint pályázati támogatásban részesült a Belügyminisztériumtól
ri
településünk önkormányzati tulajdonú területein lévő illegális
te
hhulladéklerakók felszámolása, a „Tisztítsuk meg az Országot”
pprojekt I. ütemében.

Balesetek Ecseren és a falu körzetében
2021. január 24-én délelőtt fordult fel egy
Opel az Ecsert Budapesttel összekötő út külterületi szakaszán. A személygépkocsit vezető idős férfi a hírek szerint sérülés nélkül
vészelte át a balesetet.
Súlyosabb következményekkel járt az a
gyalogosgázolás, amely január 25-én következett be. Kb. 12:15. perckor a településközpontban lévő kijelölt gyalogos-átkelőhelyen
haladt át egy ecseri hölgy, akit egy helybéli
férfi személygépkocsijával elütött. A gyalogos súlyos, több testtájékra kiterjedő sérülé-

seket szenvedett, őt a mentőszolgálat kórházba vitte.
2021. január 27-én 08:30. körüli időben a
községháza előtt ütközött két személygépkocsi. Személyi sérülés itt nem történt.
Akik a rendvédelemben, mentésben dolgoznak, tapasztalják és tudják, hogy a balesetek többsége egy adott időszakhoz kötődik.
Ha jön az időjárási front, vagy megváltoznak
az útviszonyok, több baleset is történik egymás után.
Így volt ez 2021. január 30-án is. Ekkor
egymás után érkeztek a riasztások Pest
megye területéről.
Sajnos az egyik baleset Ecseren történt.
Az Ecsert Vecséssel
összekötő
3101.
jelű úton borult fel
egy helyi illetőségű
személygépkocsi. A
helyszínre riasztották a mentőszolgálatot, a rendőrséget,
a Budapest XVII.
kerületi tűzoltóságot
és az Ecseri Önkén-

tes Tűzoltó Egyesületet. A gépkocsit vezető
hölgy könnyebben sérült meg.
Másnap kora délután, 14:13. perckor az
M0 autóút ecseri szakaszán, a 47. kilométerszelvénynél ütköztek össze a gépkocsik. A
sajtóértesülések szerint a leállósávon megállt
egy autó, majd vissza akart csatlakozni a forgalomba, és ekkor következett be a baleset.
Itt három jármű tört össze és három személy
sérült meg könnyebben. A helyszínelés és a
műszaki mentés idejére az érintett, M4 felé
vezető pályaszakaszt a rendőrség lezárta. A
felelősség megállapítása folyamatban van.
Kérjük az autóvezetőket, hogy figyelmesen, a téli útviszonyokat figyelembe véve, a
KRESZ szabályait betartva vezessenek!
Hogy mindenki hazaérjen…

Tisztelt Ecseri Lakosok!
Figyelmükbe ajánljuk az Ecser Nagyközségi Önkormányzat naponta többször
frissülő hivatalos internetes honlapját a
www.ecser.hu oldalt.
Ezen a honlapon mindig talál helyi vagy
közérdeklődésre számot tartó információkat, hiteles forrásból.
Ecseri Polgármesteri Hivatal
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Fókuszban az unokázós csalók így kerülje el, hogy áldozattá váljon
Az ecseri szépkorúak túlnyomó többsége
frappánsan és határozottan hárítja el a bűnözők csalási kísérleteit. Mivel az utóbbi
időben ismét jelentkeztek településünkön
a bűnözők, nem árt felidézni a korábban
már közzétett jótanácsokat. Az Országos
Rendőr-főkapitányság az alábbi cikkben
egy új elkövetési módszerre is felhívja a
figyelmet.
Azok az idősek vannak főképpen veszélyben, akik vonalas telefonnal rendelkeznek és benne vannak a telefonkönyvben. A rendőrség külön nyomozócsoportja
foglalkozik az unokázós csalásokat elkövető aljas bűnözők kézre kerítésével. Többek között olyan bandát is elfogtak a brit
rendőrség segítségével, akik Angliából telefonálgattak, míg bűntársaik Magyarországon mentek házhoz pénzért, ékszerért.
Kérjük ismét az idősek hozzátartozóit,
segítsék írásunk megismertetését szüleikkel, nagyszüleikkel! Beszéljenek erről a
témáról velük!
Ha valakit unokázós csalók hívnak fel,
azonnal értesítse a rendőrséget a 112-es
ingyenesen hívható segélykérő számon. A
rendőrség akkor tud eredményeket elérni,
ha tud a csalási kísérletekről.
Az ORFK Kommunikációs Szolgálatának írása:
“Annak ellenére, hogy számos bűnözői
csoportot felszámolt a rendőrség, újabb
módszerekkel próbálkoznak a bűnözők.
Míg korábban készpénzt és ékszereket
kértek, most már banki utalásra is megpróbálják rávenni az időseket.
Az időskorúak megtévesztésére szerveződött bűnözői körök által elkövetett unokázós csalások során a csalók a bűncselekmények elkövetésére ugyanazt a módszert
használják. Az időskorú sértetteket a szervezet egyik tagja hívja fel és a beszélgetés
során a rokonának adja ki magát. A telefonáló legtöbbször azt állítja, hogy balesetet
okozott és a kár megtérítéséhez azonnal
pénzre van szüksége.
Az álrokon, hogy elkerülje a közvetlen
találkozásokat, meggyőzi a sértetteket,
hogy ő nem tud elmenni a pénzért, hanem egy ismerősét küldi el érte. Az idősek
lakcímére ezután egy futárt irányítanak,
aki átveszi a pénzt, ékszereket. Az utóbbi időkben azonban a bűnözők már arra
próbálják rávenni az időseket, hogy ismert

pénzküldő hálózatokon keresztül utaljanak el egy meghatározott összeget egy –
általában külföldi – bankszámlaszámra.
Ha ezt a sértett nem tudja otthonról megtenni, akkor taxit küldenek a lakcímére,
ami elviszi egy olyan helyre, ahonnan

tud utalni. Olyan eset is előfordult, hogy
a bankkártyaadatok bediktálását kérik,
amivel különböző online tranzakciókat
hajtanak végre, jelentős kárt okozva a sértettnek.

A rendőrség 8 tanácsa, hogy ne váljanak csalók áldozatává:
- Ha ilyen telefonhívást kap, járjon utána, hogy valóban baj
van-e:
- Tegye le a telefont, majd hívja fel a hozzátartozóját, akire
hivatkoztak!
- Soha ne felejtse el: hivatalos személy soha nem kér pénzt!
se rendőr, se mentő, se tűzoltó.
- Tegyen fel ellenőrző kérdéseket, ha bizonytalan, hogy tényleg hozzátartozója hívja-e! „Hogy hívnak? Mikor születtél?
Mikor találkoztunk utoljára?”
-Legyen gyanús, ha pénzátutalásra kérik, illetve felajánlják,
hogy az utalás lebonyolításában közbenjárnak!
- Bankkártyaadataikat semmilyen körülmények között ne
adják meg idegeneknek!
- Nyilvános helyen, idegenek jelenlétében ne beszéljenek magánügyeikről, mert az idegenek visszaélhetnek az információkkal!
- Ne adja meg személyes adatait ismeretleneknek!
Ha felmerül, hogy bűncselekményt próbáltak meg elkövetni Ön vagy hozzátartozója sérelmére, hívja azonnal a 112-es segélyhívószámot!. A rendőrség célja, hogy az elkövetési módszer
tudatosításával lehetőleg senki se dőljön be a csalóknak. Beszélgessenek minél többet erről idős
rokonaikkal, ismerőseikkel, így kisebb eséllyel csaphatják be őket. Mutassák meg hozzátartozóinak a rendőrségi videókat is, amelyek különböző csalási módszereket dolgoznak fel!
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Az online vásárlás szabályai és buktatói
A koronavírus-járvány befolyásolta
vásárlási szokásainkat. Érdemes megismerkedni az online vásárlás legfontosabb szabályaival, kockázataival és
érdemes kisebb értékű termékkel kipróbálni a vásárlást. Mire figyeljünk?

A vásárlót nem illeti meg az elállási jog
a zárt csomagolású termék felbontása
után egészségvédelmi vagy higiéniai
okokból, de a számítógépes szoftver
sem küldhető vissza a csomagolás felbontása után stb.

Megrendelés -- szerződés;
Megrendelés előtt nézzük meg a JOGSÉRTŐ WEBÁRUHÁZAK menüpont
tartalmát. Elérhető a https://www.fogyasztovedelem.kormany.hu oldalon.
Jogsértő webáruháztól ne rendeljünk!
Figyeljünk arra, hogy létrejött-e a szerződés? A weboldalon látható terméklista ajánlati felhívásnak minősül, de az
elektronikus kereskedelemben az ajánlatot a vásárló (fogyasztó) teszi meg.
A szerződés csak a megrendelésre vonatkozó elfogadó nyilatkozat megküldésével jön létre, de automatikus viszszaigazolás is elegendő. A megrendelés
elküldésével a vételár megfizetése esetén sem jön létre a szerződés.

Dr. Csanádi Károly

Elállási jog az e-kereskedelemben;
A vásárló a szerződést egyoldalú nyilatkozattal, visszamenőleges hatállyal
megszűntetheti a termék átvételének
napjától számított 14 naptári napon
belül. Az elállási jog az eredeti állapot
helyreállítását jelenti, mintha a szerződés létre sem jött volna.
A vásárló 14 napon belül visszaküldi
az átvett terméket a vállalkozásnak, a
vállalkozás pedig a tudomásszerzéstől
számított 14 napon belül visszafizeti a
vásárlónak a vételárat, illetőleg a költségeket. A visszaküldés költségei a vásárlót terhelik, ha ezt a vállalkozás nem
vállalta és a termék postai küldeményként nem küldhető vissza.
A vásárló az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék
átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja. A elállási jog gyakorlásához
formanyomtatvány (nyilatkozatminta)
használható.
A webáruházat működtető vállalkozást
az elállásra vonatkozóan tájékoztatási kötelezettség terheli. Ha ennek nem
tesz eleget, az elállási idő 12 hónappal
meghosszabbodik. Ha a vállalkozás a
14 nap lejártát követően, de 12 hónapon
belül tájékoztatja a vásárlót, akkor az
elállásra nyitva álló határidő a tájékoztatás közlésétől számított 14 nap.

Számla;
Érdemes minden online vásárlásról a
nevünkre és címünkre szóló számlát
kérni, jogvita esetén szükség lehet rá.
Az online számláról nem hiányozhat az
eladó hivatalos elnevezése (nem fantázianév), pontos címe (nem postafiók),
adószáma, a vásárolt termék azonosító
adatai, egységára, a fizetendő összeg forintban. Külföldi webáruház létrehozhat
magyar nyelvű weboldalt, amely megtévesztő lehet, a webáruházat külföldi
székhelyű vállalkozás működteti. A jogvita határon átnyúló lesz. A működtető
vállalkozás neve és címe az ÁSZF-ben
található.
Szerződés teljesítése, áruátvétel;
Az online vásárlás kritikus pontja a futárszolgálat által kiszállított termék átvétele. A futár (cég) csak a kiszállított
áru csomagolásának sértetlenségéért
tartozik felelősséggel. A becsomagolt
termék megvizsgálására a futár
jelenlétében általában
nincs
lehetőség, nem
várja meg a kicsomagolást. A
futár a sértetlen
csomagolásban

elhelyezett
termék sérüléséért,
rendeltetésének
alkalmatlanságáért
nem felel.
Ilyen panasszal a
webáruházhoz
kell fordulni. Árengedmény vagy csere
kérhető a kereskedőtől. Ha a futár által
átadott áru csomagolásának sértetlenségét aláírtuk, a sérült termék küldése
nehezen bizonyítható. A sérülés a kicsomagolás során vagy azt követően is
keletkezhetett. A „jogfenntartással” történt átvétel feltüntetése segítheti a reklamáció sikerét. Megelőzhető a jogvita,
ha a terméket a webáruház ügyfélszolgálatán vagy átvételi ponton vesszük át.
Jogorvoslat;
Ha a webáruházat működtető vállalkozás belföldi székhelyű, a vásárló
panaszával békéltető testülethez vagy
bírósághoz fordulhat. Ha a vállalkozás
székhelye olyan országban van, amelyik tagja az Európai Uniónak, akkor
magyar nyelven előterjesztett kérelem
és boizonylatok alapján ingyenesen segíthet a magyar
Európai Fogyasztói Központ
1440 Budapest, Pf.: 1
www.fogyasztovedelem.kormany.hu
e-mail: info@magyarefk.hu
telefon: (1) 896-77-47
Ha olyan országban működő vállalkozás webáruházától vásároltunk, amely
ország nem tagja az EU-nak, akkor a
magyar Európai Fogyasztói Központtól
csak tanácsadásra számíthatunk.
Dr. Csanádi Károly
vezető jogtanácsos
európai uniós kkv-tréner
a FIX Televízió műsorvezetője
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Tájékoztató a mikro-, kis- és
középvállalkozásoknak a 2021. évben
bevallott és bevallandó adóelőlegcsökkentés lehetőségéről
Megjelent a koronavírus-világjárvány
nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.)
Korm. rendelet.
A mikro-, kis- és középvállalkozásnak
minősülő vállalkozóknak a 2021. évben,
az adott előleg-fizetési időpontban esedékes - a Htv. szerint bevallott és a 2021.
évben az önkormányzati adórendelet szerinti adómértékkel bevallandó - adóelőleg
50 százalékát kell az egyes esedékességi
időpontokban megfizetni, ha erre vonatkozóan nyilatkozatot tesznek.
A vállalkozóknak (a 2021. március 15-i
előlegfizetés miatt) nyilatkozatot kell
tenniük legkésőbb 2021. február 25-ig
a székhelye, telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság számára, ha élni kívánnak az adófelezés lehetőségével.
Az említett nyilatkozat 2021. januárjától kizárólag az állami adó- és vámhatóságon keresztül, elektronikus úton,
az állami adó- és vámhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon
nyújtható be.
A nyilatkozat alapján a meg nem fizetendő előlegrészlet összegével Ecser
nagyközség önkormányzati adóhatóság a
vállalkozó iparűzési adóelőleg-kötelezett-

sége összegét hivatalból, határozathozatal
nélkül csökkenti.
A 2021. évben végződő adóévben azon,
a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény
szerinti vállalkozó esetén, amely azzal felel meg a kis- és középvállalkozásokról,
fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi
XXXIV. törvény (a továbbiakban: KKV
törvény) szerinti mikro-, kis- és középvállalkozássá minősítés feltételeinek, hogy
esetében a KKV törvény 3. § (1) bekezdés
b) pontjában meghatározott nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg értékhatár legfeljebb 4 milliárd forint, a helyi iparűzési
adó mértéke 1 százalék, mivel Ecseren a
2021. évben végződő adóévben alkalmazandó önkormányzati rendeletben megállapított adómérték egyébként 2 százalék.
A beszámolókészítésre kötelezett vállalkozó a 2021. évben kezdődő adóév első
napján rendelkezésre álló utolsó, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerint
készített és elfogadott beszámoló, elfogadott beszámoló hiányában, a becsült mérlegfőösszeg, árbevétel- és létszámadatok,
a beszámolókészítésre nem kötelezett
vállalkozó a 2020. évben végződő adóév
árbevétel- és létszámadatai, a 2021. évben
tevékenységét kezdő vállalkozó esetén a
becsült árbevétel- és létszámadatok alap-

ján állapítja meg a mikro-, kis- és középvállalkozás minőségnek való megfelelést.
A Nyilatkozat tartalmazza, hogy mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősül,
az 1. § szerinti intézkedés külön kormányrendelet szerinti támogatástartalmának megfelelő összeget jogosult igénybe
venni átmeneti támogatásként, és 2019.
december 31-én nem minősült az európai
uniós versenyjogi értelemben vett állami
támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és
a regionális támogatási térképről szóló
37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 6. § (4a)-(4b) bekezdése szerinti nehéz helyzetű vállalkozásnak,
továbbá - ha azt az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 1. melléklet 29.
pont 1. alpontja szerint nem tette meg bejelenti a telephelyének címét.
Ha a vállalkozó 2019. december 31-én
nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősült, akkor a (4) bekezdés szerinti nyilatkozatban arról nyilatkozik, hogy olyan
mikro- vagy kisvállalkozásnak minősül,
amely nem áll az Atr. 6. § (4a) bekezdés
c) pontja szerinti eljárás hatálya alatt, továbbá esetében az Atr. 6. § (4a) bekezdés
d) pontja szerinti körülmény sem áll fenn.
Ecseri Polgármesteri Hivatal

Útjavító gépet vettünk
Ecser Nagyközség Önkormányzata
3.730.654 forint támogatást nyert el a
Magyar Falu Program keretében közterületi karbantartást szolgáló eszköz
beszerzésére. A napokban megérkezett
Ecserre a pályázati forrásból vásárolt
útjavító berendezés. A cseh gyártmányú, védett technológiát alkalmazó
felszerelés bizonyítottan a legkiválóbb
megoldást jelenti az aszfaltfelület javítására, melyet kifejezetten a falvak és
városok részére fejlesztettek ki.
Az INFRASET megvásárlásával egy
olyan komplett eszköztárnak lettünk a
tulajdonosa, mellyel bármikor könnye-

dén javíthatunk kátyúkat, repedéseket,
csatorna körüli hibákat és bármilyen
más úthibát az önkormányzat kezelésébe tartozó utakon, járdán, parkolókban és felhajtókon.

Bármilyen aszfalthiba kijavítható
azonnal, gyorsan és olcsón. A munkálatok egész évben végezhetők, mert az
eszköz száraz altalajt biztosít.
A berendezés megléte azért is megnyugtató, mert aki ismerős útjavítási
területen, tudja, hogy milyen nehéz
kátyúzásra megbízható vállalkozót találni.
A dolgozóink a közeljövőben képzésben részesülnek és azt követően
tudják használni az eszközöket. (Fotó:
12. oldal)
Ecser Nagyközség Önkormányzata
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Tájékoztató a szenvedélybetegek
közösségi ellátásáról
A Vecsés és Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ társulási
megállapodás alapján szenvedélybetegek közösségi alapellátását is biztosítja
Maglód, Vecsés, Ecser és Gyömrő településeken.
Szociális alapszolgáltatásunk célcsoportjai:
• az alkoholproblémákkal,
• droghasználattal,
• gyógyszerek visszaélésszerű használatával,
• játékszenvedélyekkel (pl. játékgé-

pek, számítógép),
• társfüggőséggel,
• dohányzással küzdő
• egyéb, visszaélésszerű használattal
kapcsolatos problémákban szenvedő
(pl. túlzott evés, kávé- vagy energiaital
fogyasztás – amely a mindennapi életvitelben, kapcsolatokban problémát okoz)
személyek és hozzátartozóik.
Szolgáltatásunk jellemzői:
• önkéntesen vehető igénybe
• az ellátott otthonában, illetve a településen helyben biztosított
• célja az életmódváltás elindítása és a társadalmi
reintegráció
– befejezték a rendőrök a vizsgálatot
• feladata: seA monori vizsgálók befejezték egyik suhintás elérte, felkarja gítségnyújtás
az
a nyomozást annak a férfinak megsebesült, mint később ki- egészségi és psziderült, könnyű sérüléssel meg- chés állapot, a csaaz ügyében, aki
alkalmi szállásadójára tá- úszta a támadást.
ládi
kapcsolatok
A helyszínen elfogott Gy. javításában, a kémadt Ecseren 2020. március
16-án délután. A napközben István ellen a súlyos testi sértés
már sűrűn poharazó 57 éves bűntette kísérletének megala-

Lila késsel támadt

Gy. István összeveszett későbbi áldozatával, fenyegette,
majd egy késsel kezdett felé
hadonászni. A 37 éves jótevő
próbált egy udvaron felkapott
csődarabbal védekezni, ám az

pozott gyanúja miatt folytatott
eljárásban a szükséges eljárási cselekményeket a Monori
Rendőrkapitányság munkatársai végrehajtották, az ügy iratait átadták az ügyészségnek.

Tisztelt hozzátartozók!
Az ecseri temetőben lévő lejárt sírhelyek felszámolásra kerülnek.
A lejárt sírhelyek listája megtekinthető a temető hirdetőtábláján.
A sírhelymegváltás díjai: egyes sírhely: 15000 Ft, kettes sírhely:
25000Ft. Urna sírhely(földbe): 10000 Ft. Urnafülke: 25000 Ft.
Megváltás helye: Maglód, József A. krt. 19. Telefon: 29-326039. Kérjük, telefonon előzetesen egyeztetni szíveskedjenek.
Tisztelettel: Szepesiné Paulovics Csilla (Golgota Bt.)

pességek, a problémamegoldás fejlesztésében, a munkába állásban, a személyes célok megvalósításában.
Az igénybevétel módjai:
• a maglódi telephely telefonszámán:
29/325-156 vagy személyesen a 2234
Maglód, Fő út 24. szám alatt, illetve a
csladsmaglod@gmail.com elektronikus
levélcímen mind a 4 településen élőknek!
• Vecsésen a 29/350-294-es telefonszámon, személyesen a 2220 Vecsés,
Telepi út 44/A szám alatt,
• Ecseren: a Vecsésen megadott elérhetőségeken
• Gyömrőn a 29/330 077-es telefonszámon, illetve személyesen a 2230
Gyömrő, Tompa Mihály u. 21. szám
alatt.
Várjuk az érintettek vagy hozzátartozóik jelentkezését, mert segítséget kérni
nem szégyen, hanem a legjobb döntés,
amely a gyógyuláshoz szükséges!
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Gyertyaszentelő Boldogasszony
Ez a népies neve annak az ünnepnek,
amikor a Szűzanya bemutatta Jézust a
templomban.
A gyertya Jézus jelképe. Ő az üdvösséghez vezető utat elénk élte, bevilágította. E sorok írásakor épp hallható egy
Airbus A300-as hajtóműveinek hangja:
felszállt a lipcsei teherjárat. Hagyom,
hogy mellettem a képernyő folyamatosan mutassa, hol repül. Inspirál. A felszálláshoz szüksége volt a kivilágított
kifutópályára. Mindnyájan láttuk már azt
sötétben: erős reflektorainál még ködben
sem kérdés, merre kell kormányozni, ha
a pilóta felfelé akar szállni és nem sodródni. Jézus így világította be számunkra
a mennybe jutás útját. Nem kell többé
keresgélnünk, mint a születése előtti korok jószándékú embereinek. Sem attól
tartanunk, hogy ködben eltévesztjük az
irányt. Elegendő tanítását követve Vele
élnünk, akkor életutunk „felfelé” tart.
Még ködben is, amikor egy életszakaszon nem látjuk az irányt. Pedig a kifutópálya meg van építve, erős, stabil, jól
ki van világítva. Olyankor nem a pályával van gond, hanem a látásunkkal. Van
azonban ködlámpa mind a gépen, mind
a pályán. Nekem is be kell kapcsolnom
a gépemen: imában Jézushoz fordulnom,
Aki maga a Fény; és Jézus az irányítótoronyból szintén bekapcsolja nekem
a kifutópályán. Innentől már a látással
sincs gond, „mindössze” haladnom kell
az úton, de az irány világos.
Kicsiben ilyen a gyertya. Nemcsak a fénye miatt Jézus szimbóluma, hanem azért
is, mert azon az áron világít, hogy közben
magát emészti fel: a viasza fogy el annak
érdekében, hogy világítani tudjon, az életét adta azért, hogy a mennyország kapu-

ját számunkra kinyissa. (Repülőnk épp
most száll a cseh-morva határ, ecseri elődeink származási helye felett…) Ebben
a téli hónapban különösen is igényeljük
a fényt, a gyertya meghitt, ugyanakkor
nélkülözhetetlen lángját. Ezért őseink is
ekkor szentelték meg a gyertyákat.
Boldog = mindene megvan, semmije
nem hiányzik. Asszony = úrnő. Boldog
úrnő, aki az emberiség Világosságát tarthatja karjaiban. És boldog ugyanott az
agg Simeon: megláthatta a Messiást, akit
felmenőivel ősidők óta várt. Boldog, aki
Jézus fényénél látja nemcsak élete célját,
hanem annak megvalósulása útját is. Nem
látunk minden lépést előre. Annyit nem
világít be nekünk. Amint a repülőgép reflektorai sem. Csak a repüléshez szükséges távolságot. Mindig csak előre 1-2 lépést, a teljes jövőmet nem. Ez folyamatos
bizalmat, ráhagyatkozást igényel az Úrra.
Simeon sem tudta, hogyan, mikor, de hittel várta, hogy látni fogja a Megváltót,
hiszen az Úr ígérte meg, és készen állt
a szavára, hogy induljon a templomba,
mert most van ott. Nekem sem kell a jövőbe látnom ahhoz, hogy boldog legyek.
Elég folyamatos, személyes kapcsolatban
lennem az Úrral, a Fénnyel. Útmutatására nyitottan, teljes bizalommal. Vele élve
semmi lényeges nem hiányzik az életemből: boldog vagyok és leszek örökre. És
el tudom énekelni Simeon hálaénekét (Lk
2,29-30), mint Egyházunk a zsolozsma
lefekvés előtti imaórájában.
Lipcsei járatunk is ereszkedni kezd,
mert célba ért, mint Simeon. Te is szeretnél célba érkezni? És ugye az sem mindegy számodra, hogyan telik az út…?
Balázs atya
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Az új útjavító gépünket a 7. oldalon olvasható írásunkban mutatjuk be

Osztályműsor a tanteremben a farsangi bulin. Cikk: 2. oldal

Amikor a védőeszközből is farsangi maskara lett. Cikk: 2. oldal
Az enyhe időjárást kihasználva sok időt töltöttek a szabad levegőn az Andrássy Utcai Óvoda kicsinyei januárban. Cikk: 2. oldal

Gyertyaszentelés és Balázs áldás a templomban. Cikk: 11. oldal

