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Aulich Lajos: „Szolgáltam, szolgáltam, mindig csak szolgáltam”
Közzétesszük Gál Zsolt polgármester
úr ünnepi gondolatait, amely először a
„Fokozzuk a tempót” Facebook oldalon
hangzott el és ott megtekinthető, hallható.
Kedves Ünneplő Ecseriek!
Az idei év rendhagyó módon nem tette lehetővé, hogy ünnepélyt és fáklyás
felvonulást szervezzünk, ennek ellenére
úgy gondoltam, hogy megemlékezést egy
rövid kis videó formájában tartanék. Néhány kép és néhány gondolat segítségével
kicsit visszautazhatunk 1848-ba, visszagondolhatunk elődeinkre, arra a mondanivalóra, amit március 15. üzen nekünk ma
élő Magyaroknak. Minden nemzeti ünnepen, így március 15-én is a visszaemlékezésekben, az ünnepi műsorokban sok szó
esik a hősökről. Azokról a férfiakról és
nőkről, akik egyéni vágyaikat, álmaikat,
terveiket szorították a háttérbe és sokszor
életüket adták a közös célért. Ezek az
emberek, mint ahogy a hősök általában,
nem tudják magukról, hogy hősök. Petőfi, Kossuth, Batthyány, Damjanich, Bem
József sem tudta, csak azt tették, amit az
elveik, az elképzeléseik, meggyőződésük
diktált és tetteik nyomán a lehetetlen lehetségessé, a vágy valósággá vált.
Senki nem kérte tőlük, hogy hősök legyenek, csak valahogy úgy alakult. A
márciusi ifjak sem tudták, csak remélték,
hogy maroknyi csapatukból délutánra
hullámzó tömeg lesz a Nemzeti Múzeum
előtt, hogy tízezernyi torok kiáltja majd:

Gál Zsolt ünnepi beszédét mondja. A
felvétel a 2019-es ünnepségen készült.
„Esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk!”, hogy az elszánt tömeg majd kiszabadítja a zsarnokság elleni
küzdelem emblematikus alakját, Táncsics
Mihályt. És az is meggyőződésem, hogy
az aradi vértanúk közül egyik sem a bitófa árnyékában, vagy a rá szegezett puskák céltáblájaként képzelte el élete utolsó
perceit. Egyikük sem hitte magát hősnek.
Kötelességüknek érezték a haza szolgálatát, ahogy Aulich Lajos utolsó mondatai is
ezt sugallják:
„Szolgáltam, szolgáltam, mindig csak

szolgáltam. És a halálommal is szolgálni
fogok. Forrón szeretett magyar népem és
hazám, tudom, megértik azt a szolgálatot.”
A hősök előtti tiszteletünk jelképeként
tűzzük ki ezen a napon szívünk fölé a kokárdát, azokra emlékezünk ezzel a szimbólummal, akik harcba szálltak a szabadságért és meg is haltak érte, akik a nyugodt
családi életet, a sikereket, az unokáik
körében eltöltött békés estéket adták fel a
nemzetükért. Erejüket megsokszorozta az
összefogás, amelyre a ma élő embernek
is nagy szüksége van. Ma is szükségünk
van a hősökre, azokra a társainkra, akik
hajlandóak tenni a közösségükért azzal, segítik elesett társaikat, figyelnek az
egyedül élőkre, önzetlenül ott teremnek,
ha segíteni kell. Ezek a gondolatok örökérvényűek és néhány évvel ezelőtt nem
is gondoltuk volna, hogy mennyire igazak
lesznek ma, 2021-ben is. A márciusi ifjak
példája mindannyiunkat ilyen hétköznapi hősiességre kötelez. Tehetségünknek,
akaratunknak, jószándékunknak, tudásunknak egy részét adjuk a közösségnek,
jobbítsuk vele, hiszen Széchenyi István is
azt mondja:
„Az ember annyit ér, amennyit használ.”
Köszönöm, hogy meghallgattak.
Vigyázzunk egymásra!
Gál Zsolt
polgármester
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Tegyük szebbé Ecsert!
Szeretnék beszámolni arról, hogy sikerült a külterületeinkről a nagy mennyiségű illegálisan elhelyezett hulladéktól
megszabadulnunk.
A 2020-as évben pályázati forrást
nyertünk ezek megszüntetésére. A pályázaton nyert támogatás felhasználásával
és azt önkormányzati forrással kiegészítve rengeteg szemetet sikerült összeszednünk és hivatalos lerakóba szállítanunk.
Ennek költsége meghaladta a hárommillió forintot. Nemcsak az önkormányzatnak került sok pénzbe ezek felszámolása. Évek óta küzdöttünk többek között a
régi vecsési út melletti illegális lerakók
megszüntetéséért, 2021-re ebben is sikerült jelentős előrelépést tenni. A terület
tulajdonosa végre belátta, hogy ez így
tarthatatlan, és ő is több 100 köbméter
mennyiségben összegyűjtötte és elszállította a földjeiken és útjukon elhelyezett
hulladék jelentős részét, nemsokára a végére érnek. A repülőtér üzemeltetőjével
is egyeztettünk erről a kérdéséről, ők is
elkezdték megszüntetni az illegális lerakókat, ezért eltűnt a Vecsés felé vezető
út melletti erdő bejáratától és az erdőből
is a sok háztartási gép maradéka, a temérdek zsák és építési törmelék. A többi
helyen az EKO Kft. részére adtunk megbízást, ők is több 100 köbméter mennyiségben szedték össze a sok kidobott au-

tóalkatrészt, pelenkát, üres üveget, sittet
és más egyéb érdekességet, ezzel sikerült
megtisztítanunk a település külterületének jelentős részét. Időnként felvetődött,
hogy miért nem zárjuk le sorompóval a
régi vecsési utat vagy más utakat, erre az
önkormányzatnak nem volt lehetősége,
viszont a terület tulajdonosa megtehette
volna, ezt többször jeleztük is nekik. A
takarítást követően most néhány helyen
éltek is ezzel a lehetőséggel.
Az elmúlt években megszokhatták,
hogy a civil szervezetek közreműködésével áprilisban megszervezzük a külterületen történő szemétszedést. Sajnos
ebben az évben is elmarad ez a közösségi munka, legalábbis tavasszal. Ennek
ellenére arra bíztatom Ecser lakosait,
hogy ha nem is egyszerre szervezetten,
de külön-külön mindenki a saját portája
előtt szedje össze a mások által eldobált
szemetet. Tegyük szebbé Ecsert! A hulladékszedést követően pedig ismét szeretném kérni, hogy használják fel a Cserfa
mellékleteként a postaládába dobott virágmagokat, és virágosítsuk is be a megtisztított lakókörnyezetünket. Az önkormányzat is egyre nagyobb számban ültet
virágokat, igyekszünk a közterületeinket
így is szebbé és élhetőbbé tenni.
Sajnos még mindig sok a beteg Ecseren is, ezért arra kérek mindenkit, hogy

továbbra is fokozottan figyeljen a
higiéniai szabályok betartására.
A háziorvosaink
elmondása szerint
folyamatosan zajlik a védőoltások
beadása azoknak,
akik kérték. Aki
szeretne
oltást,
regisztrálja magát.
Az iparterület teherautóforgalmának jelentős része átirányításra került
a hátsó útra, amely így nem érinti a lakott területeket. Rövidesen elkezdődik
a M0-ás útról bevezető 31110-es úton a
körforgalom építése, közlekedjünk fokozott figyelemmel. Nem csak ezeken a
területeken kell nagyon figyelnünk, hanem a lakott részeken is, a lakó-pihenő
övezetekben a megengedett legnagyobb
sebesség 20km/h, kérem az ott lakókat,
hogy ne csak a saját utcájukban, hanem a
többi utcában is legyenek figyelemmel az
ott élők biztonságára. Lassan tényleg itt
a jó idő, és a pár nappal ezelőtti havazást
felváltja a napsütés, egyre több gyermek
lesz az utcákon, figyeljünk rájuk! Vigyázzunk egymásra!
Gál Zolt
polgármester

Száz éve született
Rábai Miklós

Virágmag a Cserfában

100

Április 18-án száz éve született Rábai
Miklós táncművész, néptánc-koreográfus, folklorista; Kossuth-díjas (1952),
érdemes művész (1967), művelődési házunk névadója.

Tisztelt Ecseri Lakosok!
A megszokottak szerint a Cserfa újság áprilisi számához ebben az évben is mellékelünk egy csomag virágmagot. Arra biztatjuk Önöket, hogy ültessék el, ezzel is szebbé
téve otthonukat, kertjüket.
Jó kertészkedést kívánunk!
Ecser Nagyközség Önkormányzata
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Oltakozni kell! Ne válogassunk!
Dr. Kovács-Kléh László háziorvos tájékoztatója. Készült március 20-án.
Tisztelt Ecseriek és Praxisban
Regisztráltak!
Már rég tervezem, hogy tájékoztatom Önöket a helyi járványügyi és oltás helyzetről, de
sajnos mindig adódott valami
fontosabb, amiért ez elmaradt. A
telefonok folyamatosan csörögnek, így a rendelés ideje alatt én
is és asszisztensem, Andrea is a
mobiltelefonjainkat kénytelenek
vagyunk lehalkítani, mert egyszerre három telefonra nem tudunk válaszolni (és még közben
beteget is ellátni).
Praxisunkban a beoltottak száma lassan eléri a 300 főt (akik
legalább a vakcina első adagját
megkapták). Becslésem szerint
Ecseren kb. 15 – maximum 20 %
van beoltva, ami megfelel az országos átlagnak. Korábban kevés
oltóanyag érkezett – 30 db, de a
múlt héten már 80 db oltásra volt
lehetőségünk a két körzet részére.
Továbbra is a 60 év felettieket
oltjuk, ettől eltérni nem tudunk.
Az, hogy mikor, mennyi oltás érkezik, az sajnos csak a tárgyhéten
derül ki. A tervezett oltási listákat
a Vecsési Járási Hivatalvezető
hagyja jóvá, a járványügyi ajánlásoktól eltérni nem tudunk.
Higgyék el, folyamatosan
egyeztetünk, Hahn doktornő
betegsége óta a Polgármesteri
Hivatal is besegít! Szerencsére
egyetértésben arra törekszünk,
hogy egyetlen oltást se hagyjunk
veszni – eddig ez sikerült is.
Az egész folyamat legnehezebb szakasza a kiértesítés – a
telefonálás. Mindenkitől annyit
kérnék, hogy döntse el, mit szeretne, ne érje váratlanul a telefonhívás és felesleges kérdésekkel
ne tartsa fel a beszélgetést. Van,
hogy egyik napról a másikra kell
megszervezni 70-80 oltás beadását és a vele járó dokumentáció
kiadását. Tudom, hogy mindenki
Pfizert szeretne és azt is tudom,
hogy helyben…, ez egyelőre nem

kivitelezhető. Mindegyik védőoltás jó, mindegyiknek van előnye
és hátránya is. Az biztos, hogy az
így szerzett védettség után sokkal
kisebb az esély a betegség súlyos
lefolyására. Most nincs idő gondolkozni! Oltakozni kell! Ne válogassunk!
Továbbá tájékoztatom Önöket,
hogy februárban az egészségügyi
rendszerben több adminisztrációs változás is történt.
A betegállomány vagy táppénz igazolására szolgáló korábbi rózsaszín nyomtatványok
megszűntek. Helyette számítógép által generált, fehér papírra
nyomtatott formátum lép életbe
(A/5-s méret). A NEAK (régi
nevén: OEP) tájékoztatása szerint lesz egy kézzel is kitölthető
dokumentum, ezt vélhetően csak
akkor fogjuk használni, ha a számítógép nem fog működni (beszerzése folyamatban van).
A jogosítvány meghosszabbításához szükséges orvosi igazolást nem csak papírformában
állítjuk ki, hanem február elsejétől elektronikus formában is
továbbítjuk az okmányiroda, illetve a Belügyminisztérium felé.
Az elektronikus igazolás esetén a
vezetést korlátozó feltételeket is
meg kell jelölni.
Így mindenkit arra kérek, hogy
amennyiben olyan betegség vagy
állapot áll fent, mely kiegészítő
szakvizsgálat elvégzését igényli
(pl. cukorbetegség esetén diabetológiai jóváhagyás, vagy ideg/
psyhiatriai kezelések, vagy pl.
szívritmust szabályzó eszközök
használói), kérem, minden esetben ezt időben végezzék el, mert
ezek hiányában nem lesz módunk
a jogosítványt meghosszabbítani.
Ugyancsak februártól kötelező
elektronikusan rögzíteni és jelenteni az elhalálozásokat is.
Mindenkinek kitartást kívánunk, sajnos a járvány rohamos
terjedése miatt nehéz hetek előtt
állunk.
Tisztelettel:
dr. Kovács-Kléh László
és Matécsa Andrea

Dr. Kovács-Kléh László
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Fél-szemmel már a nyári táborokra
pillantanak az iskolában
Egy hónap telt el a digitális oktatás elrendelése óta. Ami biztos, hogy április
12-én nem térünk még vissza a jelenléti
oktatáshoz, ez az időpont a mostani tudásunk szerint egy héttel, április 19-ére
tolódik. A digitális oktatás – véleményem
szerint – rendben működött, a közismereti órák 50 %-át online módon tartottuk
meg a Microsoft Teams felületén. Az általános tapasztalatunk ezzel kapcsolatban
az, hogy a tanulók 90 %-a minden onlineórára bejelentkezett, feladatait elvégezte,
határidőre leadta.
Azonban voltak olyanok is, akik nem
vették komolyan, hogy a digitális munkarend alatt is munka folyik, ezekben
az esetekben, ha a szülők megkeresése
sem vezetett sikerre, a Gyermekjólétiés Családsegítő Szolgálat munkatársaihoz fordultunk, feléjük éltünk jelzéssel.
Igyekeztünk eszközzel is ellátni azokat a
diákokat, akiknek ezek nem álltak rendelkezésükre, így három gyermeknek kellett
csak papíralapon eljuttatnunk a tananya-

got és a feladatokat. A digitális munkarend időszakában Ecseren egyetlen tanuló
sem kért felügyeletet.
Az iskola épületében a teljes nagytakarítást és fertőtlenítést elvégeztük, a kisebb
karbantartási munkák is megtörténtek, tehát az élet nem állt meg az intézményben.
Minden nap ügyeletet tartottunk vezetőtársammal, végeztük az adminisztrációs
teendőket, illetve a beiratkozással kapcsolatos kérdéseket válaszoltuk meg. Az
iskolai beiratkozás 2021. április 15-16-án
lesz, az online beiratkozáshoz szükséges
Kréta felület április 10-én fog megnyílni a
szülők számára. A Laky Ilonka Általános
Iskola körzetébe minden Ecser nagyközség területén belül élő kisgyermek tartozik, így első körben az ő felvételük történik meg. Ha marad üres hely, csak akkor
vehetjük fel a nem körzetes tanulókat,
akiknek a szülei élnek a szabad iskolaválasztás lehetőségével. Kérjük a szülőket,
hogy kísérjék figyelemmel az aktuális híreket az iskola facebook oldalán és hon-

lapján (https://laky.ecser.hu). Ezeken a
fórumokon minden információt megtalálnak a beiratkozással kapcsolatban.
A pedagógusok és az iskola egyéb dolgozói éltek a vakcinázás lehetőségével.
Sokan közülünk még húsvét előtt megkapták az első oltásukat a kistarcsai Flór
Ferenc és a budapesti Bajcsy-Zsilinszky
Kórházban, a többiek április 8-9-10-én
kapták meg. A kórházakban kollégáim
beszámolói és saját tapasztalataim szerint
szervezetten és gyorsan folyt a regisztráció, az oltás. Ezzel a lehetőséggel talán
kisebb esélye lesz a visszatérés után a
fertőződésnek, az esetleges gócpontok
kialakulásának, hiszen nagyon szeretnénk
hagyományos ballagást és tanévzárót tartani, reménykedünk abban is, hogy az erdei és nyári táborokat is le tudjuk bonyolítani. Mindenkire ráfér már a közösségi
élmény, a jó hangulat.
A személyes találkozásig mindenkinek
jó egészséget kívánok!
Kiss Katalin int. vez.

Küzdelem a szemetelőkkel
Az Ecseri Kommunális Szolgáltató Kft.
munkatársai a vasúti megállóhelyen végeztek szemétgyűjtést. Mint arról korábban is beszámoltunk, folyamatosan szedik
a hulladékot Ecser bel- és külterületén.
***
Az Ecseri Kommunális Szolgáltató
Kft. munkatársai legutóbb a M0 autóúton
túl szedtek össze nagyobb mennyiségű

szemetet. Korábban itt egy erdei utat az
erdőgazdaság és a vadásztársaság már
sorompóval lezárt, hogy a szemetelést
megakadályozza. Ezért a tettesek a sorompó elé pakoltak. Az önkormányzati
cégünknek itt már a nehézgépeket is be
kellett vetni, oly mennyiségű szemét és
sitt volt lerakva. Képeinken jól látszik a
munkavégzés előtti és utáni állapot.

JJön a kéményseprő

M
Május
10. és 14. között végzi a Katasztrófavédelem az ecseri társasházakban a
ró
kéményseprést. További tudnivalókat a
ké
kemenysepres.katasztrofavedelem.hu olke
dalon találnak az olvasók, az érintettek.
da

6

l 2021. április 16.

Gyerekek

www.ecser.hu

Cserfa

Tájékoztató az óvodai felvételről
Az Nkt. 49. § (1) bekezdése szerint az
óvodába a gyermek harmadik életévének
betöltése után vehető fel. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik
életévét a felvételétől számított fél éven
belül betölti, feltéve, hogy minden, a kerületben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező három éves
és annál idősebb gyermek óvodai felvételi
kérelme teljesíthető (Nkt. 8. § (1) bek.).
Az óvodába a 2021/2022-es nevelési évre
a 2018. augusztus 31-ig született gyerekek
beíratása kötelező.
Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés
alapján történik (Nkt. 49. § (1) bek.). A
szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti. A jelentkező gyermekek felvétele, fogadása az óvodai nevelési
évben – amennyiben azt a férőhelyek száma lehetővé teszi – folyamatosan történik.
Az Nkt. 8. § (2) bekezdése szerint a
gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét
betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson köteles részt venni, melynek teljesítéséért a szülő felelős (Nkt. 72. § (1) bek.).
A szülő – tárgyév május 25. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, a Kormány
rendeletében kijelölt szerv (Pest Megyei
Kormányhivatal Vecsési Járási Hivatala Hatósági Osztálya 2220 Vecsés, Szent
István tér 1.) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete
indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell
meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a
védőnő rendelhető ki.
A napi négy órában óvodai nevelésre
kötelezett gyermek szülője, amennyiben
gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás
idejének utolsó határnapját követő tizenöt
napon belül írásban értesíteni az Oktatási
Hivatalt (20/2012. EMMI rendelet 20.§
(2) bek.).
A szülő gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően,
saját vallási, világnézeti meggyőződésére,
nemzeti hovatartozására tekintettel szabadon választhat óvodát (Nkt. 72. §. (2)
bek.).
Az emberi erőforrások minisztere
19/2021. (III.10.) EMMI határozata a
2021/2022. nevelési, illetve tanévre történő óvodai, valamint általános iskolai beiratkozásról alapján:

a 2021/2022-es nevelési évre az óvodai beiratkozás az Ecseri Önkormányzat
honlapján található szándéknyilatkozat
e-mailen történő megküldésével történik
a választott óvoda részére, amelyre 2021.
április 20. és 30. között lesz lehetőség.
Ecseri Cserfa Kuckó Óvoda Email: ovoda1sz@gmail.com
Ecseri Andrássy Utcai Óvoda Email:
ovoda2sz@gmail.com
Az e-mailben jelentkezéshez szükséges
technikai eszközök hiányában április 21én és 28-án (szerdai napokon) 8-12 óra
között telefonon nyújtanak segítséget az
intézményvezetők.
Ecseri Cserfa Kuckó Óvoda: +36 29
335 165
Ecseri Andrássy Utcai Óvoda: +36 29
335 201
A beiratkozáshoz szükséges alábbi dokumentumok bemutatására a gyermek
első óvodai nevelési napján kerül sor.
A különélő szülők a gyermek sorsát
érintő lényeges kérdésekben közösen
gyakorolják jogaikat akkor is, ha a szülői
felügyeletet a szülők megállapodása, vagy
a bíróság döntése alapján az egyik szülő
gyakorolja kivéve, ha a gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e
tekintetben korlátozta vagy megvonta.
A beíratáskor be kell mutatni
• a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat, lakcímet igazoló hatósági igazolványt,
• továbbá a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványokat és
lakcímet igazoló hatósági igazolványát.
(20/2012. EMMI rendelet 20.§ (3.)bekezdés.),
• nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a szülőnek igazolnia kell
azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik
a gyermek Magyarország területén (Nkt.
92. §).
A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében
lakik, vagy ahol szülője dolgozik. Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha az óvodába jelentkezők száma
meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető, több óvoda esetén
az óvoda fenntartója bizottságot szervez,
amely javaslatot tesz a felvételre (Nkt. 49.
§ (2) bek.).
Életvitelszerű ott lakásnak minősül,
ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant

otthonául használja és az ilyen ingatlan
a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként
az óvodai beiratkozás első határnapját
megelőző három hónapnál régebb óta szerepel. Amennyiben ez nem teljesül, vagy
azok ellenére bármely körülmény alapján
arra lehet következtetni, hogy a gyermek a
nyilvántartásban szereplő lakhelyén vagy
tartózkodási helyén nem életvitelszerűen lakik, úgy az óvodavezető […], vagy
a fenntartó által szervezett bizottság jogosult felszólítani az óvodába jelentkező
gyermek szülőjét, hogy az életvitelszerű
körzetben lakás tényét akként igazolja,
hogy a felszólítás kézhez vételétől számított 15 napon belül bemutatja a területileg
illetékes védőnőtől származó, a védőnői
ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozatot. (20/2012. EMMI rendelet 20.§ (9)
bekezdés.).
Amennyiben az óvodavezető, illetve
az általa vagy a fenntartó által szervezett
bizottság felszólítása ellenére a szülő a
védőnői nyilatkozatot nem mutatja be,
úgy az óvodavezető, illetve az általa
vagy a fenntartó által szervezett bizottság jogosult az életvitelszerűen körzetben lakást családlátogatás kezdeményezésével ellenőrizni. Amennyiben az
óvodavezető az általa, illetve a fenntartó
által szervezett bizottság által javasolt
legalább három időpont közül a gyermek szülője , vagy törvényes képviselője egy alkalommal sem teszi lehetővé
a családlátogatást, úgy vélelmezni kell,
hogy a gyermek nem életvitelszerűen lakik a kötelező felvételt biztosító óvoda
körzetében, és ennek alapján az óvodai
felvétel megtagadható. (20/2012. EMMI
rendelet 20.§ (10) bekezdés).
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi
II. törvény szabálysértési tényállásként
határozza meg az óvodai nevelésben
való részvételi kötelezettség megszegését, (Szabs.tv. 247.§) melynek értelmében szabálysértést követ el az a szülő,
vagy törvényes képviselő, aki a szülői
felügyelete vagy gyámsága alatt álló
gyermeket kellő időben az óvodába nem
íratja be.
Az óvoda vezetője a felvételi, átvételi
kérelmek elbírálásáról a beiratkozásra
kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanapig – a döntést meg-
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alapozó indokolással, a fellebbezésre
vonatkozó tájékoztatással elektronikusan/írásban – értesíti a szülőt.
Az óvodavezető döntése ellen a szülő
a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon
belül eljárást megindító kérelmet nyújthat be az óvodavezetőnél (Nkt. 37. §).
Az óvodavezető az eljárást megindító
kérelmet, az ügy összes iratával nyolc
napon belül – elbírálás céljából – önkormányzati óvoda esetében a fenntartó
önkormányzat jegyzőjéhez, nem önkormányzati óvoda esetén a fenntartóhoz
küldi meg.
Az ügyben a fenntartó jár el és hoz
másodfokú döntést.
A szülő a fenntartó döntésének a bírósági felülvizsgálatát kérheti, a közléstől
számított harminc napon belül, jogszabálysértésre hivatkozással.
Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról az óvodavezető dönt, a szülők és az óvodapedagógusok véleményének, a gyermekek
sajátosságainak figyelembe vételével.
Intézményeink nem rendelkeznek megfelelő feltételrendszerrel az integráltan
nevelhető kiemelt figyelmet igénylő
gyermekek neveléséhez
A 2021/2022. nevelési évre felvételt
nyert gyermekek fogadása a nevelési év
első napjától folyamatosan történik.
Az első óvodai foglalkozási nap / A
nevelési év első napja:
2021. szeptember 1. (szerda)
Ezen a napon kerülnek átvételre/felvételre az eddig bölcsődében elhelyezett és óvodába felvett gyermekek is.
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Közel 80 milliós fejlesztés
az ecseri V-Casting Kft-nél
A V-Casting Kft. a VEKOP-2.1.7-15
Prototípus,
termék-, technológia- és
szolgáltatásfejlesztés című
felhívásra beadott pályázatot sikeresen megvalósította.
A projekt a Széchenyi 2020
program keretében valósult
meg, 48.14 millió forint viszsza nem térítendő európai
uniós támogatás segítségével.
A pályázatnak köszönhetően az ecseri székhelyű V-Casting Kft. könnyűfémöntödében
77.664.900 Ft összköltségű projekt valósult
meg, melyhez 48.143.440 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert. A beruházás eredményeként olyan új technológiát (minimálkenés)
dolgoztak ki, melynek köszönhetően megújult
az új redőny-tokvégzáró termékcsalád gyártása.
A gyártószerszám működési ciklusa és a gyártás hatékonysága is javult: jelentősen megnőtt
az egységnyi idő alatt gyártott termék száma.
A korábbi gyártástechnológia során komoly
hősokk érte a gyártószerszámot, így rövid idő
alatt leamortizálódott, a minőségének gyors
romlása miatt sűrű cserére szorult. A szerszám használata miatt keletkezett problémák
folyamatosan lassították a gyártási folyamatot. A technológia felülvizsgálata és cseréje
elengedhetetlenné vált a korszerű és minő-

ségi munkavégzéshez. A minimálkenés alapú
technológia alkalmazása megoldást jelentett
a korábbi problémákra. A minimálkenés az
acélszerszámon egy filmréteget képez annak
érdekében, hogy az alumíniumöntvény a szerszámból kivehető/elválasztható legyen. Az új,
Trennex alapanyagból felépülő olaj/víz segítségével a gyártószerszámban belsőleg megy
végbe a lehűlés, így a korábbi külső hősokk
nem okoz károkat. A hősokk kiiktatásával nő a
szerszám élettartama is, mely kedvezőbb előállítási költséget idéz elő.
A kifejlesztett új technológia környezetbarát, hiszen a leválasztó anyag csekély menynyisége miatt jelentősen kevesebb kezelendő
szennyvíz keletkezik. Az öntés hatékonysága
jelentősen növekedett, mert az öntési ciklusidőt 10-15%-kal csökkenteni tudták, a gyártási
folyamat 21 napról 17 napra esett vissza.

Küzdelem a szemetelőkkel 2.
A hulladékkal borított területek megtisztítása közös érdek. Felelőssége és
kötelessége van az egyénnek, a közösségnek és a vállalkozásoknak is.
Ecser Nagyközség Önkormányzata
- a meglévőkön túl - további partnereket talált a külterületek szebbé
tételében.
Nem közismert, hogy a Liszt Fe-

renc Nemzetközi Repülőtér tulajdonába nemcsak a bekerített részek
tartoznak, hanem Ecseren is jelentős
nagyságú földterületekkel rendelkeznek a kerítésen kívül. A Budapest
Airport az elmúlt időszakban nagy
mennyiségű szemetet szedett öszsze földjein és azok környezetében.
Ahogyan a fényképeinken is látszik
(képek a 12. oldalon) , területüket
sorompókkal és
betonelemekkel
zárták le annak
érdekében, hogy
a
gépkocsival
való behajtást és
a további illegális

hulladéklerakást megakadályozzák.
Van olyan hely is, ahol kiásták a korábban betemetett árkot, hogy gépkocsival ne lehessen bemenni.
Ecser egyik legszemetesebb része
volt az úgynevezett „Régi Vecsési
út”. A repülőtér második kifutópályájának megépítéséig ez az aszfaltút kötötte össze Ecsert Vecséssel. A
kifutópálya elvágta ezt az utat, és ekkor épült meg a ma is használt 3101.
jelű közút. A Régi Vecsési út tulajdonosa, a Centermodul-1. Kft. óriási
mennyiségű szemetet szállított el a
frissen kimért területről. Megtisztította a vadon nőtt bokroktól és újra
járhatóvá tette.
Köszönjük a cégek munkáját!
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Önkéntes adatfelvételt tart a KSH
Tájékoztatjuk Ecser lakosságát,
hogy a Központi Statisztikai Hivatal
(KSH) Ecser településen a hivatal
elnöke által 2021-re engedélyezett,
önkéntes adatszolgáltatáson alapuló
lakossági adatfelvételeket hajt végre, a korábbi évek gyakorlata szerint.
A felvételek Országos Statisztikai
Adatfelvételi Program (OSAP) szerinti nyilvántartási számai és megnevezései a következők:
2003 Felmérés a Háztarások Információs és Kommunikációs Technológiai eszközhasználatáról – 2021.
április-június hónapokban
Az összeírási munkát a Központi
Statisztikai Hivatal megbízásából a
Statek Statisztikai Elemző Központ
Kft. (Statek Kft.) fényképes igazolvánnyal ellátott kérdezői végzik.
A járványügyi helyzetre tekintettel

adatszolgáltatóinknak felajánljuk a
telefonon keresztüli válaszadást, valamint egyes adatgyűjtések esetében
kérjük, hogy a kérdőívek weben történő önkitöltési lehetőségét részesítsék előnyben.
A válaszadásra kijelölt háztartások
kiválasztása véletlenszerű mintavétellel történik az ország különböző
településein. Az adatfelvételekből
származó eredmények nélkülözhetetlenek a társadalom jellemzőinek
feltérképezésében.
A kapott adatokat a Központi Statisztikai Hivatal a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény,
valamint az Európai Parlament és
a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (általános adatvédelmi rendelet,
GDPR) előírásának megfelelően bizalmasan kezeli, azokat más szervek,

személyek részére nem szolgáltatja
ki. Az eredményeket név és egyedi
adatok nélkül, összesített statisztikai
táblázatokban közöljük.
A lakosság és az önkormányzat
részére munkanapokon hétfőtől csütörtökig 8:00 és 16:30 óra között,
pénteken 8:00 és 14:00 óra között a
+36 80 200-766-os (3-as mellék) telefonszámon, illetve a lakinfo@ksh.
hu email címen adunk további felvilágosítást.
Az adatgyűjtés módszertanával és
a kutatási eredményekkel kapcsolatosan a www.ksh.hu internetes oldalon található Adatszolgáltatóknak/
Adatszolgáltatás teljesítése/Elektronikus lakossági adatgyűjtések menüpont nyújt tájékoztatást.
Kátainé Csincsák Éva
főosztályvezető

Szép lett az Andrássy Utcai Óvoda előkertje
Az Andrássy Utcai Óvoda és az Ecseri Kommunális Szolgáltató
Kft. munkatársai az intézmény előkertjét szépítették meg. Virágokat ültettek, mulcsot terítettek és kövekkel is díszítették az udvart.

A fantázia virágágyásai
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Ecser az országos sajtóban
A magyarországi szlovákok újsága, a Ľudové noviny 2021. évi április elsejei számában egész színes oldalon, fényképekkel
tudósít az ecseri Húsvéti történésekről. A lapban Aszódi Csaba András, a Zöld Koszorú Hagyományőrző Kör elnöke ismerteti a
helyi néphagyományokat.
A cikket az újság internetes oldalán is megnézhetik.
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-kultura/29538-ve-ka-noc-je-za-dverami

Szerepeltünk a Duna Televízióban
A napokban a Magyar Televízió Családbarát című magazinja forgatott Ecseren. A stáb nagyheti szokásainkat dolgozta fel mely során
ügyes gazdasszonyaink bemutatták böjti ételeinket, illetve a kamera kedvéért megelevenedett a Nagypénteki patakmosdás is - természetesen a járványügyi szabályok maradéktalan betartásával. A műsor a
www.mediaklikk.hu/csaladbarat-extravideok/video/2021/03/31/szlovak-husveti-hagyomanyok-ecseren
oldalon látható. Nézzék meg Önök is!

Izgalom a kamera előtt

Mariska néni főzőcskézik a Tájházban
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Épül a JYSK bázisa a falu határában

Éppen egy éve, hogy megkezdődött a JYSK bázisának építése a falu határában. Felvételeink a beruházás jelenlegi állását
mutatják.

Elhunyt Vecsés alpolgármestere
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy hosszan tartó súlyos betegség után, március 10-én elhunyt
Tábori Ferenc, Vecsés város alpolgármestere.
Tábori Ferenc 1947-ben született. Általános
iskolai tanulmányait Vecsésen a Petőfi Sándor
Általános Iskolában végezte, majd Pestlőrincen
a Steinmetz Miklós Gimnáziumban érettségizett és fogtechnikus szakmát szerzett. Budapesten a Honvéd Kórházban dolgozott 30 éven át,
majd ezt követően a nyugdíjazásáig fogtechnikus vállalkozóként tevékenykedett Vecsésen.
A KDNP vecsési szervezetének alapító tagja.
2006-tól 2019-ig a FIDESZ-KDNP színeiben az
1. számú vecsési választókerület önkormányzati képviselője volt és 15 éven át alpolgármesterként közreműködött a város fejlesztésében.
Politikai hitvallása, hogy közalkalmazottként
sohasem a saját hasznunkat kell keresni, hanem
azt, hogy mit tehetünk városunk, közösségünk
fejlődéséért. Éppen ezért büszke volt arra a hatalmas fejlődésre, amit Vecsés a várossá válás
óta elért és arra is, hogy járási központként
meghatározó települése lehet régiónknak.
Tábori Ferenc Ecser érdekében is dolgozott.
Ő volt a Vecsés és Környéke Társulás elnöke. A
Társulás a fenntartója a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnak. Tábori Ferenc mindig

nyugodt természetével, jó szándékú hozzáállásával segítette a szociális munkát településünkön. Szerető családja, felesége, gyermekei,
unokái gyászolják.
Vecsés Város Önkormányzata saját halottjának tekinti, temetéséről később intézkednek.
Nyugodjon békében!

Élen a focicsapatunk
Ragyogó teljesítménnyel az élen áll labdarúgó csapatunk a Pest megy III. osztályú
felnőtt bajnokság keleti csoportjában. 18
mérkőzésből 48 pontot gyűjtöttek a fiúk. A
második helyen álló Abonynak 44 pontja
van és egy mérkőzéssel többet játszott.
A legutóbbi meccseken a következő
eredmények születtek. Lapzártánkig az
Újszilvást 4-0-ra, Tóalmást 2-1-re, Sülysápot 3-1-re, Pécelt 2-0-ra vertük. A Tura
nem állt ki, így 3-0-lal miénk lett a 3 pont.
A Pécel elleni rangadót így értékelte
Földváry Attila edző: „Az első félidőben
inkább a birkózás jellemezte a mérkőzést
kevés helyzettel, bár két nagyobb lehetőség előttünk adódott, míg az ellenfél inkább pontrúgásai után veszélyeztetett. A
második játékrész elején megszereztük
a vezetést. A gól után az ellenfél többet
kockáztatott, mint előtte, ami nekünk kedvezett inkább, hiszen nagyobb területeink
adódtak a kontratámadásra. A második
játékrész közepén sikerült is gólra váltani egy ilyen helyzetet, amivel el is dőlt a
három pont sorsa. Az összképet, illetve a
nagyobb lehetőségeket nézve megérdemelt győzelmet aratott a csapat, amelyhez
gratulálok! Hajrá Ecser!”
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Az Isteni Irgalmasság Vasárnapja
Faustyna Kowalska-nak, a XX. szd. elején
mindössze 33 évet élt lengyel apácának
rendszeresen megjelent az Úr Jézus: erről
vezetett Napló c. könyve magyarul is olvasható. Az Úr egyik kérése volt, hogy a
húsvét utáni vasárnap legyen ezentúl az Isteni Irgalmasság Vasárnapja. Szt. II. János
Pál teljesítette Jézus kérését, 2000. április
30-ától bevezette ezt az ünnepet, egyben
aznap szentté avatta honfitársát. A nővér
leírása alapján megfestették Jézus alakját,
ez a szentkép világszerte elterjedt, alatta a
fohásszal: Jézusom, bízom Benned.
Mi volt az Úr Jézus célja ezzel az ünneppel? Az, hogy tisztuljon, a valósághoz
egyre közelítsen az istenképünk. Néhány
idézet a Napló-ból:
„Hirdesd, hogy Isten legfőbb tulajdonsága az irgalom.”
„Szívem telve van irgalommal a lelkek
iránt, de főleg a szegény bűnösök iránt.
Bárcsak megértenék, hogy én az ő legjobb
Atyjuk vagyok, értük ömlött szívemből,
mint irgalommal teli forrásból a vér és víz;
értük lakom a tabernákulumban. Az Irgalmasság Királyaként kegyelmekkel akarom
megajándékozni a lelkeket, de nem akarják
elfogadni azokat.”
„[…] a kegyelmek egész tengerét árasztom minden lélekre, aki irgalmam forrásához közelít. […] Egy lélek se féljen
közeledni hozzám, még ha a bűnei skarlátpirosak lennének is. […] Az emberiség
nem talál békét, míg irgalmam forrásához
nem folyamodik.”
„[…] minél nagyobb bűnös valaki, annál
nagyobb joga van irgalmasságomhoz.”
„ […] én magam vagyok a szeretet és
irgalom. Ha egy lélek bizalommal jön hozzám, oly hatalmas kegyelemmel töltöm el,
amelyet maga be sem tud fogadni, hanem

más lelkekre is átsugározza azt.”
„[…] Nem tudom megbüntetni, még ha
a legnagyobb bűnös is lenne, azt, aki irgalmamra hivatkozik, hanem felmentem
őt mérhetetlen és kifürkészhetetlen irgalmamban. Írd: Mielőtt eljövök, mint igazságos Bíró, előbb szélesre kitárom irgalmam
kapuját. Aki nem akar az irgalom kapuján
átmenni, annak igazságosságom kapuján
kell áthaladnia.”
„Bűnös lélek, ne félj Megváltódtól! Elsőként jövök hozzád, mert tudom, hogy
te nem vagy képes magadtól felemelkedni hozzám. Gyermekem, ne menekülj el
Atyád elől! Kezdj el beszélgetni irgalmas
Isteneddel, aki maga akarja megadni neked
a feloldozás szavait s el akar árasztani kegyelmeivel. Ó, milyen értékes számomra a
lelked! Tenyerembe írtalak, s mély sebként
égtél a szívembe!”
„Minél jobban bízik egy lélek, annál
több kegyelmet nyer. Nagy vigaszt nyújtanak nekem azok a lelkek, akik határtalanul
bíznak, mert ezekre kiöntöm minden kegyelmi kincsemet.”
„Amikor a szentgyónáshoz közeledsz,
tudd, hogy én magam várok rád a gyóntatószékben. Csak elrejtőzöm a pap alakjában,
de magam hatok a lelkekre. Itt találkozik
a lélek nyomorúsága Isten irgalmával.
Mondd meg a lelkeknek, hogy az irgalomnak ebből a forrásából csak a bizalom
edényével meríthetnek. Ha nagy lesz a bizalmuk, az én nagylelkűségem is határtalan
lesz. Kegyelmem bősége az alázatos lelkeket árasztja el. A gőgösek szegények és
nyomorultak maradnak, mert kegyelmeim
elkerülik őket, s az alázatosaknak jutnak.”
„Egyetlen hozzám közelítő lélek sem távozik vigasz nélkül.”
Balázs atya
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Az idei nagypénteken a közösen szervezett patakparti mosdás helyett egyénileg, illetve kisebb csoportokban mosdottak
az ecseri hagyományőrzők a Szerelem-patakban. Az elődöktől örökölt hagyomány szerint a patak vize ezen a napon különleges erővel rendelkezik. Aki megmosdik benne, a következő évben egészséges és szép marad.

Küzdelem a szemetelők ellen (Cikk a 7 oldalon)

Súlyos közlekedési baleset történt 2021. április 1-én délben Ecseren, a települést Budapest XVII. kerületével összekötő 3101. jelű
úton. Egy motorkerékpáros haladt Ecser irányába és balra kívánt
kanyarodni. A vele azonos irányban közlekedő személygépkocsi
nekiütközött. A motorost az Országos Mentőszolgálat munkatársai mintegy 20 perces küzdelem után újra tudták éleszteni. Őt
mentőhelikopterrel szállították kórházba. A gépkocsi vezetőjét
szintén kórházba vitték.

