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Képviselő-testületi ülések januárban
Ecser Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete
2018. január 8-án ülést tartott.
Ennek során határozatot hoztak arról, hogy a település részt
vesz a Földművelődésügyi
Minisztérium által kiírt, zártkerti besorolású földrészletek
mezőgazdasági hasznosítását
segítő, annak infrastrukturális
hátterét biztosító fejlesztések
támogatására vonatkozó pályázaton. A beruházás célja a
külterületi utak és csapadékvízelvezető árkok helyreállítása, közvilágítás felújítása.
2018. január 26-án szintén
ülést tartott a képviselő-testület, melynek alkalmával határozat született arról, hogy a
településvezetés kezdeményezi
Ecser nagyközség várossá nyilvánítását az erre vonatkozó
dokumentumok, valamint az
Ecseri Szlovák Önkormányzat
támogatása alapján. Egyidejűleg a képviselő-testület felkérte
a polgármestert, hogy a várossá
nyilvánítási kezdeményezést a
kormányhivatal útján terjessze
fel az illetékes miniszterhez.
Következő ülését január 31én tartotta az önkormányzat
képviselő-testülete,
melyen

tárgyalták a 2018. évi költségvetési tervezetet. A képviselők javasolták továbbá, hogy a
Laky Ilonka Általános Iskola
körzethatára továbbra is Ecser
nagyközség közigazgatási területe maradjon. Egyidejűleg
felülvizsgálták az önkormányzatnak a szlovák önkormányzattal korábban megkötött
együttműködési megállapodását. A képviselő-testület megalkotta a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus
ügyintézésről szóló, korábbi

rendelkezésének módosítására vonatkozó önkormányzati
rendeletét, valamint az előterjesztés szerint elfogadásra került a képviselő-testület 2018.
évi munkaterve is. Megbízást
kapott Gál Zsolt polgármester,
hogy a főépítésszel egyeztetett
véleményt Vecsés város településrendezési terveinek módosításával kapcsolatban írásban
közölje. A testület elfogadta a
polgármester, valamint az Oktatási és Szociális Bizottság beszámolóját is.

Zongoravizsga Nem változik a helyi adó mértéke

A „Harmónia” Alapfokú Művészetoktatási Intézmény a napokban tartotta félévi vizsgáit. A tanulók bemutathatták,
mit tanultak szeptember óta. A vizsgákat a szülők, hozzátartozók élénk érdeklődése kísérte.

Tájékoztatjuk Tisztelt Adózóinkat, hogy 2018. január 1-jétől a már múlt évben
is meglévő helyi adónemekben (telekadó, iparűzési adó) adómérték változás –
a múlt évi szabályokhoz képest – nem történt.
Az idei évtől fennálló fizetési kötelezettségekről – változások esetében – az
adózók minden esetben határozat formájában értesülnek. A kiadott és véglegessé vált határozatok megjelennek majd az adózói folyószámlákon, melyekről
a 2018. március 19-i fizetési határidő előtt külön is értesülnek tisztelt adózóink.
Változatlan tényállás esetében, csak Folyószámla-egyenleg Értesítő Levél kerül majd kiadásra a fizetési határidő előtt.
Köszönjük, hogy elolvasta tájékoztatónkat és adókötelezettségeinek pontos
teljesítésével, valamint befizetett adójával hozzájárul Ecser Nagyközség működéséhez és fejlődéséhez!
Polgármesteri Hivatal
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Mozgalmas időszak előtt áll a falu
Elindult a 2018-as évünk. Az idei év
terveinek előkészítése, elindítása mellett előző évről áthozott feladataink is
vannak.
Talán a legnagyobb ezek közül az
Arany János utca felújítása, ez sok boszszúságot okoz mindannyiunknak. Sajnos a 2017. augusztus 18-ra ígért vízcsőcsere jelentősen elhúzódott, ezért az
építési munkát végző DPMV ZRT. alvállalkozója nem kezdte el az út helyreállítását az időjárásra hivatkozva. Soksok egyeztetés és vita után eljutottunk
odáig, hogy a padka rendezése elkezdődött. Az út tényleges felújítása reményeim szerint tavasszal fog elindulni,
amikor szegélyt és új burkolatot kap az
utca, sőt a forgalomlassító eszközöket
(fekvőrendőr) is átterveztettük. Remélem, mindenkit kárpótol majd az idén

elkészülő új útburkolat, és túl tudunk
lépni az építés okozta kellemetlenségeken, egyben kérem mindenki további
türelmét.
A másik áthúzódó problémánk a középületeink felújításával kapcsolatos.
Több olyan probléma került a műszaki
átadáson felsorolásra, amit az időjárás
miatt még nem tudtak befejezni, ezeket
is tavasszal tudjuk megcsináltatni, kijavíttatni.
Nem csak problémáink vannak. Nagyon sok jó dolog is történik mindennapjainkban. Új munkagépet szereztünk be az EKO Kft.-nek, amit a téli
hóeltakarításban és a nyári munkákban
is használni tudunk. Közbeszerzés kiírása van folyamatban több utca építésére és felújítására, a polgármesteri
hivatal bővítésére. Pályázataink vannak

beadva
óvoda
bővítésre, külterületi dűlők minőségjavítására.
Tanulmányterveket készíttettünk
minibölcsőde
építés lehetőségéről. Egyeztetés
alatt van átkelő
kialakítása a Szent István utca, Rákóczi
utca kereszteződése környékén. Tárgyalunk a vasúti átkelők lámpás biztosításának lehetőségéről, ezzel kapcsolatban
kaptunk ígéretet a megvalósításra, remélem még ebben a ciklusban megépülhetnek. Összességében ismét egy
igen mozgalmas időszak előtt állunk.
Gál Zsolt
polgármester

Dr. Szűcs Lajos támogatja Ecser
várossá nyilvánítását

Ecser településfejlesztési kérdéseiről tárgyalt Gál Zsolt polgármester 2018. január 22-én a Megyeházán. Fogadta őt Szabó István, a Pest Megyei Közgyűlés elnöke és Dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő, megyei fejlesztési biztos. A találkozó során
áttekintették a jelenleg megvalósulás alatt lévő fejlesztéseket és a jövő lehetőségeit. Dr. Szűcs Lajos kifejtette, hogy támogatja
Ecser várossá nyilvánítását.
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A nyugdíjasokban él a kihívás iránti vágy

A Kultúrcsoport műsorából

Január 20-án tartotta az ecseri Nyugdíjas
Klub szokásos éves beszámoló közgyűlését. Az eseményen az önkormányzat
részéről Gál Zsolt polgármester és Kun
Attila megbízott művelődésiház igazgató
vett részt.
Kurunczi Lajosné Évike, az ülés levezető elnöke megállapította, hogy a klub 204
fős teljes taglétszámából több, mint százan
jelentek meg, így megvolt a határozatok
elfogadásához szükséges 50 % + 1 fő. Ezt
követően felkérte Lukicsné Harazin Mártát a jegyzőkönyv vezetésére, majd pedig
ismertette a napirendi pontokat.
Először Szilágyi Ferencné gazdasági vezető mutatta be a klub gazdasági helyzetét,
majd virággal köszönték meg Szentirmainé Katika eddigi munkáját, aki lemondott
a klubban betöltött tisztségéről. Helyét
pedig Rátonyiné Váradi Ildikó vette át,
aki egyben a Kultúrcsoportnak is tagja. A
levezető elnök azt is elmondta, hogy nemrégiben körzetváltozás is történt az aktivisták területi illetékességében, s ebben
az új felállásban remélhetőleg mindenki a
lakókörnyezetéhez legközelebb eső helyet
fogja tudni majd ellátni.
Ezt követően egyperces néma felállással adóztak azon klubtársaik emléke előtt,
akik a közgyűlésen többé már nem lehettek velük.
A soron következő napirendi pont So-

Sosovicza Jánosné beszámolóját tartja

sovicza Jánosnénak, a nyugdíjas klub
elnökének beszámolója volt a 2017-es
év eseményeiről és az új évre vonatkozó
tervekről. Mariska néni elmondta, hogy
a Kultúrcsoport létszáma sajnos 15 főre
csökkent, hiszen többen eltávoztak közülük az elmúlt időben. A tánccsoport 12
tagot számlál, ám sajnos azt tapasztalják,
hogy mozgásképességük egyre csökken.
De nem adják fel, s amig erejük engedi,
megpróbálnak eleget tenni a felkéréseknek. A klub pénzügyi helyzete jó, ami
annak köszönhető, hogy jól gazdálkodtak az elmúlt évben s a kirándulások alkalmával hozzá tudtak járulni a busz- és

rendezvényköltségekhez is. 2017-ben a tagok 4 kiránduláson vehettek részt, amiből
három gyógyfürdőkben volt: Tatabánya,
Nagykáta és Zsóri, valamint ellátogattak
Herendre és Veszprémbe is. Rendezvényük is – a korábbi évek hagyományainak
megfelelően – négy volt tavaly: az éves
beszámoló közgyűlés, a Nő- és Anyák
napi, a Férfinapi műsoros est, valamint az
Erzsébet és Katalin bál. A Kultúrcsoport
pedig fellépett a községi rendezvényeken
is – kivéve a majálist, ahol viszont beneveztek a főzőversenyre és meg is szerezték
az első díjat. Ezen kívül szerepeltek Maglódon, Gyálon, a Horgász-tónál, valamint
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a Hagyományőrző Kör beszámolóján és a
Mindenki karácsonya rendezvényén. Hagyományőrzőkként pedig meghívottak
voltak a maglódi Pünkösdölésen, valamint kisebb létszámmal a nagytarcsai-kistarcsai nemzetiségi rendezvényen is. Segítségükkel támogatták a Hagyományőrző
Kör tavaly őszi nagyszabású rendezvényét
is és jelen voltak az áprilisi szemétszedésen. Jó kapcsolatot ápoltak továbbá a civil szervezetekkel, az önkormányzattal, a
szlovák önkormányzattal, a művelődésiház megbízott vezetőjével és dolgozóival,
amit a jövőben is szeretnének megtartani.
Köszönetet mondott továbbá az önkormányzatnak az általuk nyújtott anyagi támogatásért, a szlovák önkormányzatnak a
fellépőruhák vásárlásához adott pénzbeli
hozzájárulásért, a művelődésiház igazgató
és a dolgozók irányukban tanúsított hozzáállásáért és a próbák és rendezvények
zökkenőmentes lebonyolításában tanúsított segítségükért. Szintén megköszönte a klub vezetőségének, a bizalmiknak,
a büféslányoknak, teremrendezőknek a
munkáját, akik nélkül az elvégzett feladatok nem valósulhattak volna meg. Szintén köszönetet mondott a Kultúrcsoport
munkájáért, akik időt és fáradságot nem
kímélve heti rendszerességel készültek a
műsoros fellépésekre, Ráti József művész
úr zenei kíséretéért és Gyulai Erzsikének
a szereplésekért. Megköszönte továbbá
Oszternák Istvánnak a műsorok felvételét
és CD-n való megörökítését, valamint a
klub tagságának a kirándulásokon és műsoros estéken való részvételükért.
Végezetül pedig egy közmondást idézett: amit elvetettél és öntözöd is, termővé és gyümölcsözővé válik. Ez jellemzi a
Nyugdíjas Klub fennállását is: elődeik elvetették a magot, ők pedig öntözik, hogy
továbbra is termést és gyümölcsöt hozzon.
A 2018-as év programjairól pedig elmondta, hogy azok főként az elmúlt évek
hagyományait követik, így a jelenlegi beszámolón kívül terveznek Nő- és Anyák
napi, Férfinapi műsoros estéket, valamint
Erzsébet és Katalin bált. Ezeken túl azonban az év különlegessége, hogy a klub

megalakulásának 35. évfordulóját fogja
ünnepelni, amit ünnepélyes keretek között június 23-ára terveznek. Ennek megszervezése nem kis feladat lesz, s reményét
fejezte ki, hogy az anyagi helyzetük és a
pályázati támogatás segítségével meg is
tudják majd valósítani. Az eseményre természetesen a tagságon kívül nagyon sok
vendégre is számítanak, így többek között
a szlovákiai nagymagyari nyugdíjasokra
is. A művelődésiház nagyterme ennyi ember számára azonban nem lesz elegendő,
így az udvaron sátrat is kell majd felállítani, amihez már most kérte az önkormányzat és a művelődésiház vezetőinek engedélyét és segítségét.
Mivel pedig ezen rendezvénnyel igen
sok lesz a dolguk júniusban, ezért májustól augusztusig csak három kirándulást
terveztek be, amire már most kérte a javaslatokat. Ám azt is hangsúlyozta, hogy
a megjelölt helyek ne essenek túl messzire,
mert akkor nagyon sok idő megy majd el
az utazással.
Beszámolóját pedig a klubtagokhoz
címzett jótanáccsal zárta: mindegy, hogy
hány évesek vagyunk, minden szívben
ott van a csodálkozás szeretete, a kihívás

Néma felálással emlékeztek az elhunytakra
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iránti vágy. Ezért annyira fiatal mindenki, amennyire a reményei és annyira öreg,
amennyire a kétségbeesései. Az élet egy
utazás, aminek van kezdete és vége, és
csak akkor találsz békére és örömre, ha
felfedezed, mi a célja életednek.
A program hátralévő részében pedig
színes műsort láthattak és finom vacsorát
fogyaszthattak el a klubtagok.

Szentirmainé Katika munkáját virágcsokorral köszönték meg
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Tüdőszűrés A Magyar Kultúra Napján
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét,
hogy a Törökbálinti Tüdőgyógyintézet Ecseren tüdőszűrést tart a Rábai Miklós Művelődési Házban (Ecser, Bajcsy-Zs. u. 3.)
2018. február 23-án, pénteken 08.00.-18.00.,
február 26-án, hétfőn 08.00.-18.00., február
27-én, kedden 08.00.-18.00. (A szükséges
üzemszünetekkel.)
A tüdőszűrés a lakosság számára ajánlott vizsgálat!
A szűrővizsgálat a 40 év feletti lakosoknak
évente egy alkalommal továbbra is ingyenes.
40 éves életkor alatt, továbbá a munkahelyi
alkalmassághoz szükséges vizsgálat díja 1
700 Ft, mely a Nemzeti Egészségbiztosítási
Alapkezelő (korábban: OEP) által – országosan – meghatározott térítési díj. A befizetés
a helyszínen átvehető csekkel a postán történik.
A 14–18 év közötti fiatalok szűrése ingyenes, de orvosi beutaló és szülői/gondviselői
írásbeli beleegyező nyilatkozat szükséges. A
jogszabályok által szűrővizsgálatra kötelezettek számára, továbbá a 18 évnél idősebb
tanulók esetében – amennyiben a köznevelésről szóló törvény előírja – a vizsgálat szintén ingyenes.
Panasz nélkül is lehet beteg.
A vizsgálat alkalmas a TBC, továbbá több
más tüdőbetegség időben történő felismerésére.
Kérjük, hogy a vizsgálatra hozza magával
a személyi igazolványát, lakcímkártyáját, TB
kártyáját, illetve (ha van) az előző évi tüdőszűrésről szóló igazolását.
Tájékoztatjuk továbbá Önöket, hogy a
vizsgáló személyzeten kívül, az adminisztrációt végző személyek ecseri önkéntesek, akik
a vizsgálat menetére nincsenek befolyással.

Új rendőrautó

Új rendőrautót kapott a Maglódi Rendőrőrs. December végétől Ecser közbiztonságát is szolgálja a Skoda Octavia járőrautó.
A beszerzés része volt annak a központi
programnak, amelyben 2629 autót vett a
rendőrség. A speciális felszereltségű jármű
a járőrök munkáját megkönnyítő berendezésekkel van felszerelve.

Vágvölgyi Lajosné előadást tart a hallgatóságnak: Gabay Erzsébetnek és Gabay
Sándornénak
Január utolsó napján tartotta ez évi első
foglalkozását az Irodalmi kör.
A Rábai Miklós Művelődési és Közösségi
Ház könyvtárában összegyűlt lelkes kis csapat nagy érdeklődéssel hallgatta Vágvölgyi
Lajosné programvezető előadását, melynek
első témáját a Magyar Kultúra Napja adta.
A családias hangulatú beszélgetés folyamán Erkel Ferenc zeneszerző, továbbá Füst
Milán, Kosztolányi Dezső, Kölcsey Ferenc
és Vörösmarty csodálatos művei szólaltak
meg. Ezen művészóriásaink alkotói nagyságát idézték fel a programban szereplő
művek, melyekben a gondolati gazdagság
páratlan nyelvi és formai kifinomultsággal
párosul. A szerelem és a szeretet mellett már
a tavasz közeledtéhez is kapcsolódó Valentin nap is számos művészt megihletett már.
Flóderer Károly felolvasott Valentin napra
című verse a szerelem mélységét tárta fel:
„ … A szerelem is lehet akármilyen kerek,
megfogalmazni szerintem nem is lehet. Azt,
amit irántad érzek, nem leírható, csupán
csak a lelkeddel láthatod. Szívemnek minden dobbanásával érted élek, minden odaadással.” Aranyosi Ervin: A szeretetről című
írásának mondanivalója pedig nemcsak e
neves februári alkalommal, de az év többi
hétköznapján is aktuális, hiszen mai kiüresedett világunkban talán a szeretet az, ami a
legjobban hiányzik mindenkinek: „Szeretni
annyi: - elfogadni, kitárt szívedből többet
adni! Másokban meglátni a szépet, s örökre
hinni: szép az élet! … Keresd a jót, kívánd
a szépet! Lásd meg másban az emberséget!
Bocsásd meg azt, amiben gyarló! Szeress ha
fáj is, legyél kitartó! … Azért születtél erre
a földre, hogy szeretni tanulj mindörökre.

Szívedben szóljon szeretet ének, szeretném,
hogyha szeretnének!”.
S akit megérintettek e csodás sorok, s úgy
érzi, felüdülést hoz neki egy-egy szépirodalommal eltöltött, anyanyelvünk varázslatos
kincseire is figyelmet fordító óra, az év folyamán havi egy alkalommal feltöltődhet az
abból áradó lelki, intellektuális munícióval.
Julcsi néni ugyanis minden hónap utolsó
szerdáján, délután 16 órai kezdettel minden érdeklődőt szeretettel vár a művelődési
ház könyvtárában. S a nyugdíjas pedagógus
és iskolai könyvtáros – aki hosszú pályafutása legnagyobb részét a Laky-ban töltötte
– által összeállított program is önmagáért
beszél: minden foglalkozás valamely neves
eseményhez, ünnephez vagy hagyományhoz kapcsolódva repíti el a hallgatóságot
az irodalom és a zene varázslatos világába. Februárban a farsangi szokások, mint
többek között a balázsolás hagyománya
kerülnek terítékre, míg március a reformkor, a forradalmak és Petőfi köré épül,
amihez társulnak a húsvéti népszokások is.
Az áprilisi foglalkozás fő témája a Magyar
Költészet Napja, május főszereplői pedig
az édesanyák lesznek. Június szomorú aktualitását a trianoni békeszerződés kapcsán
megünneplendő Nemzeti Gyásznap adja,
valamint az ennél sokkal vidámabb Szent
Iván éji népszokások. Változatos tehát a kínálat, s a foglalkozásra látogatók nemcsak
lelket melengető irodalmi élményben részesülnek, hanem sok érdekességet is megtudhatnak egy-egy foglalkozás témájával
kapcsolatban. A belépés ingyenes, csupán
az érdeklődését és feltöltődési vágyát hozza
magával mindenki!
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Több, mint hétmilliárd forint támogatás
a hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztésére
Sikeresen szerepelt a Duna-Tisza közi
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás – melynek
Ecser is tagja – a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program pályázatán.
Ennek eredményeképpen településünk is
részesedik azokból az előnyökből, amelyet
a program nyújt. Többek között új szállítóautók kerülnek beszerzésre, megújul az
üveggyűjtés rendszere.
A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. iránymutatása alapján a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi
Önkormányzati Társulás támogatási kérelmet nyújtott be a KEHOP 3.2.1. konstrukció komplex hulladékgazdálkodási
rendszer fejlesztése a Duna-Tisza közi ré-

gióban, különös tekintettel az elkülönített
hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő
rendszerre elnevezésű pályázati felhívásra.
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
KEHOP irányító hatósága a pályázatot támogatásban részesítette.
Az Irányító Hatóság és a Társulás képviselői a támogatási szerződést aláírták.
A projekttel szembeni szakmai elvárás a
projektterületen élők megfelelő hulladékgazdálkodási közszolgáltatással történő
ellátásának biztosítása az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervnek megfelelően. A projekt keretében a
Duna-Tisza térségi hulladékgazdálkodási
rendszerek komplex továbbfejlesztése, az
előválogató kapacitás további fejlesztése,
valamint az utóválogató kapacitás kiépíté-

se valósul meg.
Beszerzésre kerül gyűjtő-szállító járműflotta a házhoz menő csomagolási és
biológiailag lebomló hulladékgyűjtéshez
és szállításhoz. Megvalósul a jelenlegi
üveggyűjtési rendszer fejlesztése. A házhoz menő, elkülönített gyűjtés keretein
belül nőni fog a szelektíven gyűjtött hulladék mennyisége. A lakosság szemléletformálása megjelenik a projekt támogatott
tevékenységei között.
A fejlesztés megvalósításával a gyűjtött
és lerakással ártalmatlanított hulladékok
aránya elérheti a kívánt szintet.
Az Európai Uniós támogatás összege
7.849.150.000-Ft. A támogatás intenzitása
89,95%. A megvalósulás tervezett befejezése 2019. június 30.

Új kommunális munkagéppel gyarapodott Ecser
Ecser Nagyközség Önkormányzata korszerű, több feladatra alkalmas kommunális munkagépet vásárolt annak érdekében, hogy hatékonyabbá tegye a közterületei munkákat. Az olasz gyártmányú gép
különböző adapterekkel szerelhető fel. A képeken hóeke és sószóró
látható rajta, de rézsű-fűkasza is van hozzá rendszeresítve. A kommunális munkagép a 32 éves MTZ traktort váltja le.
A forgalmazó Agrolánc Kft. így jellemzi a járművet: “Az Antonio Carraro TTR 4400 HST multifunkcionális traktor a megfelelő
eszközzel felszerelve kiválóan alkalmas szinte bármely kommunális
feladat professzionális megoldására. Megfordítható kormány-ülés
rendszerével a tolt és vontatott eszközöket is könnyen kezelni tudja,
miközben a kezelő számára maximális rálátást biztosít a kényelmes
és biztonságos ülésből. A hidrosztatikus erőátvitel, az ACTIO™ alváz, a négy egyforma méretű kerék és az alacsony súlypontkialakítás
lehetővé teszik, hogy a különböző munkaműveletek bármilyen terepviszonyon – legyen az sík, rézsű vagy egyenetlen talaj – kivitelezhetők legyenek. A különféle csatlakoztatható eszközökkel számos
mezőgazdasági és közterület-fenntartási tevékenység végezhető el:
talajművelés, járda- és útburkolattisztítás, rézsűkaszálás, sportpályagondozás, hó- és síkosságmentesítés, faiskolai és további területek
művelése...”
Valóban különlegessége a járműnek, hogy kis helyen elfér. Széles
kerekeinek és könnyű súlyának köszönhetően kicsi a tengelyterhelése, felmehet a járdákra is. Ha szűk helyen dolgozik és nem tud megfordulni, a vezetője az üléssel együtt, a kormányt és a műszerfalat egy
mozdulattal megfordítja, és máris tud visszafelé menni. Fogyasztása
sokkal kisebb, mint az előd MTZ traktoré.
A munkanélküliek száma örvendetesen csökkent Ecseren, ezáltal
közcélú foglalkoztatottakat is sokkal nehezebb felvenni. A közmunkások többsége elhelyezkedett az elsődleges munkaerő piacon, és az
ő sikerüknek is örülünk. A munkákat azonban el kell végezni, aminek
k eegyik
gyi
y k megoldása
mego
me
g ld
dás
ása a gé
ggépesítés.
p sí
pe
síté
téss.
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VALENTIN-NAP
február 14.

Szeretné párját meglepni egy csodálatos
Mysterious Roses rózsadobozzal?
RENDELJE MEG NÁLUNK ÉS AKÁR
HÁZHOZ IS VISSZÜK!

NEMZETKÖZI NࠔNAP
március 8.

Egyedi ajándékot szeretne hölgy
rokonának, munkatársának, ismerज़sének?
Válogasson rózsadobozos, fadobozos
vagy bögrés virágkölteményeinkbज़l!
Teljes kínálatunkat keresse Facebook oldalunkon,
vagy az üzletben lévज़ katalógusban!

Lilla Design Virágszalon
2233 Ecser, Grassalkovich Antal tér 5.
Telefon: +36-30/327-9010
Nyitva: H-P.: 8-18, Szo.: 8-14 óráig
lilladesignecser

lilladesignecser

Vágo virágok, alkalmi csokrok,
cserepes növények, koszorúk,
szezonális dekorációk, desszertek!
Nézzen be hozzánk, tapasztalja meg
a Lilla Design MINŐSÉGET!
Ecser és Maglód területén
INGYENES házhoz szállítás!

Pályázat óvodavezetői
munkakörre

Maglód Újság_189 x 127 mm_0125.indd 1

2018.01.27. 6:56:56

Biztonságban szeretné tudni értékeit?
AKÁR A SZABADSÁGA IDEJÉRE, AKÁR HOSSZABB IDŐTARTAMRA
VEGYE IGÉNYBE MANUÁLIS-, VAGY AUTOMATA SZÉFBÉRLÉSI
SZOLGÁLTATÁSUNKAT!

Ecser Nagyközség Önkormányzata a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.
§ alapján pályázatot hirdet az ecseri Cserfa Kuckó
Óvoda óvodavezetői (magasabb vezető) beosztásának
ellátására. A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő. A vezetői megbízás
határozott időre, 5 év-ig szól. A munkavégzés helye:
2233 Ecser, Grassalkovich tér 4. A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 6. További részletek a
www.ecser.hu honlapon.

• Magas fokú védelemmel ellátott, változatos méretű széfrekeszek
• Teljes diszkréció

Darts emlékverseny

A szolgáltatás elérhető a Pátria Takarék alábbi ﬁókjaiban:

2018. január 27-én tartotta meg az Ecseri Kulturális és Sport
Egyesület, valamint a Vadvirág Söröző a Kőfalvi Ernő emlékére
rendezett soft dartsversenyt. Ernő az Ecseri Kulturális és Sport
Egyesület tagja volt, maga is lelkes darts versenyző. A mostani
megmérettetésre 27-en neveztek. Késő éjjelig tartott a verseny,
melynek végeredménye: 1. helyezett: Vágó Ágoston
2. helyezett: Németh Péter, 3. helyezett: Szatmári Zsuzsanna.
A nők mezőnyében Szatmári Zsuzsanna győzött.
A gyermek kategóriában Varga Csongor volt a legeredményesebb. (Fotó: 12. oldal)

- 0-24 órában:
• Budapest III. ﬁók (1054 Budapest, Báthory u. 1.)
• Ceglédi ﬁók (2700 Cegléd, Eötvös tér 6.)
- ﬁóki nyitva tartási időben:
• Vecsési ﬁók (2220 Vecsés, Telepi u. 50/a)
• Budapest I. ﬁók (1181 Budapest, Üllői út 399.)
http://www.patriatakarek.hu/patriatakarek/hu/lakossag/szef.html
Jelen tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért
kérjük, keresse fel honlapunkat (www.patriatakarek.hu),
vagy forduljon bármely ﬁókunkban munkatársainkhoz. Ez
a tájékoztatás nem minősül ajánlattételnek, az itt szereplő adatok kizárólag tájékoztató jellegűek.

patriatakarek.hu
facebook.com/patriatakarek
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Tartós ápolást végzők időskori támogatása
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
44/A. § alapján 2018. január 1-jei hatállyal új ellátásként bevezetésre került
a tartós ápolást végzők időskori támogatása.
Ki jogosult a tartós ápolást végzők
időskori támogatására? A támogatásra az jogosult, aki öregségi nyugdíjban részesül és gyermekét (ideértve
a vérszerinti, az örökbefogadott, a
mostoha- és a nevelt gyermeket, a már
nagykorú személyeket is) az öregségi
nyugdíjra való jogosultságot megelőzően legalább 20 évig saját háztartásában gondozta. E tevékenység alapján
ápolási díjban részesült, és a 20 éven
belül az ellátás formája legalább 1 évig
emelt összegű vagy kiemelt ápolási díj
volt.
Ha a szülő a gyermekét 20 évig saját háztartásában gondozta, azonban
ezen időtartam egy részében nem
ápolási díjban, hanem a tartósan beteg
vagy fogyatékos gyermekre tekintettel folyósított családtámogatási ellátásban (gyermekgondozási segélyben
vagy gyermeknevelést segítő ellátásban) részesült, a GYES idejét – legfeljebb 10 éves időtartamban – hozzá
lehet számítani a 20 éves gondozási
időszakhoz.
A tartós ápolást végzők időskori támogatására az a személy is jogosult,
akinek az öregségi nyugdíj folyósítása
mellett egyidejűleg ápolási díjat is folyósítanak.
Mennyi a támogatás összege?
A tartós ápolást végzők időskori
támogatásának havi összege 50 000

forint. A támogatás a jogosultsági feltételek bekövetkezésének napjától, de
legkorábban a kérelem benyújtását
megelőző hatodik hónap első napjától
állapítható meg. A támogatás a jogosultság kezdő hónapjára tekintettel is

Járásunk tekintetében a Budapest
Főváros Kormányhivatala VIII. Kerületi Hivatalának Nyugdíjbiztosítási és
Adategyeztetési Főosztálya az illetékes
(1081 Budapest, Fiumei út 19/A., telefon: 06-1/ 323-6000). Ügyfélfogadás:

-teljes összegben jár, amely rendszeres
pénzellátásnak minősül.
A tartós ápolást végzők időskori támogatása nem minősül nyugellátásnak, mentes a végrehajtás alól, illetve
adómentes ellátásnak minősül.
Mely szervhez és milyen módon kell
a támogatás iránti kérelmet benyújtani? A támogatás megállapítását és
folyósítását a Magyar Államkincstár
honlapján az erre a célra rendszeresített adatlapon kell igényelni és a kérelmező lakóhelye szerint illetékes általános hatáskörű nyugdíjmegállapító
szerv felé kell írásban benyújtani.

Hétfő: 8-18 , Kedd - Csütörtök: 8-15,
Péntek: 8-13
Ugyanakkor tájékoztatjuk az érintetteket, hogy lehetőség van arra is, hogy
kérelmüket járásunk ügyfélfogadási
helyszínein – Vecsésen a Kormányablakban vagy az Okmányirodában,
Üllőn és Maglódon a Kirendeltségeinken, míg Ecseren az ügysegédnél –
ügyfélfogadási időben leadják. Ebben
az esetben a kérelmet Hivatalunk az
illetékes hatóságnak ügyintézés céljából továbbítja.
Pest Megyei Kormányhivatal
Vecsési Járási Hivatal

Új tetőt kapott az általános
iskola tornaterme
Az ecseri Laky Ilonka Általános Iskola tornatermének hullámpala teteje megérett már a cserére. A terem
több helyen beázott és a szigetelés
sem volt megoldott. Javítása sokszor
tette próbára a mestereket. Annál is

inkább, mert olyan típusú hullámpalát, ami fedte az épületrészt, már nem
lehetett kapni. Az önkormányzat beruházásában nemrégiben új fedést
kapott a tornaterem és a szigetelést is
elvégezték.

A farsangi fánksütés bemutatását tűzte ki célul a Zöld Koszorú Hagyományőrző Kör és a Rábai
Miklós Művelődési Ház. Február
3-án várták az érdeklődőket, hogy
megismerhessék a különböző fánkok
készítésének módját. A gyermekek
kis gyúródeszkán készíthették elő a
tésztát, majd segítséggel megsütötték
a fánkot. Kézműves foglalkozás keretében farsangi álarcokat is lehetett
készíteni.
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Ecseri eseménynaptár: 2018 február – szeptember
IDŐPONT
FEBRUÁR

ESEMÉNY

HELYSZÍN

SZERVEZŐ

02. 17.
02.23., 26.,
27.
23.
24.

Lovas Farsang
Tüdőszűrés

Művelődési Ház
Művelődési Ház

Varázs Lovas Dance Klub
Iskolakóstoló

Művelődési Ház
Laky Ilonka Ált. Iskola

Varázs Lovas Sport Egyesület
Ecser Nagyközség Önkormányzata
Varázs Lovas Sport Egyesület
Laky Ilonka Ált. Iskola

IDŐPONT
MÁRCIUS

ESEMÉNY

HELYSZÍN

SZERVEZŐ

9.
14.

Varázs Lovas Dance Klub
Március 15-i ünnepség

Művelődési Ház
Művelődési Ház

19-20.
22.
22.

Nyílt tanítási napok
Víz világnapja
Tojáskeresés

Laky Ilonka Általános Iskola
Horgásztó
Andrássy utcai Óvoda

Varázs Lovas Sport Egyesület
Ecser Nagyközség Önkormányzata, Művelődési Ház
Laky Ilonka Általános Iskola
Andrássy utcai Óvoda
Andrássy utcai Óvoda

23.
23.
24.
24.

Ecser ÖTE beszámoló
Társasjáték Klub
Ecseri Polgárőr Egyesület beszámolója
Húsvéti készülődés

Művelődési Ház
Művelődési Ház
Művelődési Ház
Művelődési Ház

Ecser ÖTE
Száz Kéz Egyesület
Ecseri Polgárőr Egyesület
Művelődési Ház

24.
28.
29.
29.-ápr. 3.
30.
30.

Évadnyitó horgászverseny
Fordított nap
Nagypénteki patakparti mosdás gyerekeknek
Tavaszi szünet
Nagypénteki patakparti mosdás
Varázs Lovas Dance Klub

Horgásztó
Laky Ilonka Ált. Iskola
Szerelem-patak
Laky Ilonka Általános Iskola
Szerelem-patak
Művelődési Ház

Rákosmezeje Horgászegyesület
Laky Ilonka Ált. Iskola
Zöldkoszorú Hagyományőrző Kör
Laky Ilonka Általános Iskola
Zöldkoszorú Hagyományőrző Kör
Varázs Lovas Sport Egyesület

IDŐPONT
ÁPRILIS

ESEMÉNY

HELYSZÍN

SZERVEZŐ

8.

Választás

9.
13.

Tavaszi szünet utáni első munkanap
Varázs Lovas Dance Klub

Laky Ilonka Általános Iskola
Művelődési Ház

Laky Ilonka Általános Iskola
Takács Sándor

14.
20.
21.

Óvoda Bál
Társasjáték Klub
Nő- és Anyák-napi Bál

Művelődési Ház
Művelődési Ház
Művelődési Ház

Andrássy utcai Óvoda
Száz Kéz Egyesület
Nyugdíjas Klub

21.
21.
22.
22.
22.
23-24.
28.

Jótékonysági Bál
Cser-kupa Horgászverseny
Családi nap
Bál
Cser Kupa
Papírgyűjtés
Varázs Lovas Dance Klub

Laky Ilonka Általános Iskola
Horgásztó
Óvodák
Művelődési Ház
Horgász-tó
Laky Ilonka Általános Iskola
Művelődési Ház

Laky Ilonka Általános Iskola
Rákosmezeje Horgászegyesület
Óvodák
Cserfa Kuckó Óvoda
Rákosmezeje Horgászegyesület
Laky Ilonka Általános Iskola
Varázs Lovas Sport Egyesület
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Kik voltak az első protestálók?
Most az ökumenikus héttel kapcsolatban eszembe jutott e gondolat.
„Mert midőn azt mondja az egyik,
én Pálé vagyok, a másik pedig
Apollóé, vajon nem vagytok-e emberiek?” (1. Kor. 3, 4.) Az egyházban mindig is mély benyomást kelt
egy-egy személy varázsa. Szent Pál
törékeny testéből áradó aktivitása,
Apolló klasszikus görög műveltsége.
Mások pedig azt hangoztatták,
én Krisztusé vagyok. „Sem az nem
valaki, aki ültet, sem az, aki öntöz,
hanem csak az Isten, aki a növekedést adja.”(Kor. 3, 7.) „No, de
mit tesz ez? Hacsak bármi módon,
akár hátsó gondolattal, akár őszinte szándékkal hirdetik Krisztust: én
ennek örülök.” (Fil, 1, 18.) „Akár
Péter keresztel, akár Júdás keresztel, Krisztus az, aki keresztel” (Szent
Ágoston)
Az alap minden esetben Krisztus, akit minden papi működésben
megkapunk. Az érett, vallásos magatartást Isten ajándékaként veszi,
ha az egyházi életben szerencsés
személyek működnek, de nem akad
fenn az ellenkezőjén sem. „Vajon
micsoda tehát Apolló? Vagy micsoda Pál? Szolgái annak, akinek hittetek, és pedig úgy, mint az Úr kinekkinek megadta” (1. Kor 3,4.)
Egy-egy lelki irányzat vagy ájtatossági gyakorlat vagy forma olyan
mély benyomást gyakorolhat benső
világunk fejlődésére, hogy eszméivel teljesen betöltheti gondolatvilágunkat. Telítettek leszünk. S ez
nagy veszély, mert a mélyülésnek,

Istennel való kapcsolatunknak gátat
szab. A telítettség lesz úrrá rajtunk.
Gát a fejlődésnek. „Senki se ámítsa
önmagát. Aki közületek azt hiszi,
hogy bölcs ezen a világon, legyen
oktalanná, hogy bölcs lehessen.”
(1.Kor. 3, 18.) Ezért Szent Pálnak
buzdítása is: „Hogy az Ő akaratának ismerete teljes legyen bennetek” (Kol1, 9.), hogy gyarapodjatok
Isten ismeretében. „Akik szomjúhozzák az igazságot” (Mt. 5,6.)
És valóban semmi sem áll távolabb a keresztény élettől, mint a
szellemi jóllakottság... Így kialakul,
akár még a pap lelkében is – bálványmerevségű Isten – Krisztus
kép. Százszor elismételt felfogások
és halálra unt ismételt imádságok.
Csak az nem mond nekem semmit,
akitől nem várok semmit. Mi a kivezető út?
Nyitottság, a szentírás rendszeres
olvasása, ima közben gondolj arra,
akihez beszélsz. Lelki gyakorlatok.
Vallásos könyvek olvasása…
A Szentlélekkel légy jó barátságban.
Barotai Endre
plébános

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Szeretnénk köszönetet mondani
mindazoknak, akik
Gerzsai Károly
temetésén részt vettek,
sírhelyénél koszorút, virágot
helyeztek el.
A gyászoló család
Mosóés
mosogatógép, hűtőgép, bojler,
mikro, porszívó javítását vállalom. Klíma
telepítése
és karbantartása.)
06-20-9351207.
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A Cserfa következő, 2018. 03. száma március 16-án jelenik meg.
Nyomdába adás: március 12.
Lapzárta: március 5.

Mint azt már tapasztalhatták, idén harmadik alkalommal leptük meg Önöket karácsonykor. Illatpárnát gyártottunk és nagy örömmel vártuk az ajándékozás pillanatát! A készítők: Del Mediconé Czifra Mónika, Gál Zsolt, Gózony Gábor, Horváth Tamás, Horváth
Zsolt, Kóspál Lajos, Oláh Gábor, Szatmári Zsuzsa, Szeverné Csekei csilla, Szilágyi Károly és Szilágyi Szilvi. Boldog új évet kívánunk
ezúton is minden ecseri lakosnak! (Fotó. Szatmári Zsuzsa)

A Laky Ilonka Általános Iskola február 2-án rendezte
meg farsangi bálját. A fellépéseket tombolahúzás és bál
követte. A szülők nagyon sokat dolgoztak a rendezvényen, hiszen ők csinálták a büfét, portáskodtak, üzemeltették az öltözőt, takarították az épületet. Köszönet
illeti odaadó munkájukat.

Sikeres darts emlékverseny a művelődési
házban. (Tudósítás a 9. oldalon)

Az Ecseri Polgárőr Egyesület egyenruházatot és láthatósági
mellényeket adományozott a Balassagyarmat Ipolyszögi Tagegyesület részére. Remélik, ezzel segítik a nógrádiak munkáját. Fényképünk a január 21-i átadáson készült.

