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Képviselő-testületi ülés –  február  21. 
Ecser Nagyközségi Önkor-
mányzat Képviselő-testülete 
2018. február 21-én tartotta so-
ros ülését, melynek meghívott 
vendége Kun Attila 
megbízott művelődé-
siház-igazgató volt. 

A képviselők elfo-
gadták a Száz Kéz 
Egyesület, valamint 
a Varázs Lovas Sport 
Egyesület 2017. évi 
tevékenységéről szóló 
tájékoztatókat.

A testület módosí-
totta a 2017. évi s egy-
idejűleg megalkotta a 
2018. évre vonatkozó 
önkormányzati költ-
ségvetési rendeletét. 
Ugyanakkor pályázat 
kiírásáról is döntöttek 
a civil szervezetek tá-
mogatása tárgyában, 
melynek beadási ha-
tárideje március 14. volt, elbírá-
lására pedig a testület március 
21-i ülésén került sor.

A tanácskozáson megbízást 
kapott Gál Zsolt polgármes-

ter, hogy a DPMV Zrt-vel – az 
előterjesztés szerint – a gördülő 
fejlesztési tervvel kapcsolatos 
szerződést írja alá. Elfogadásra 

került továbbá a 2018. évi Majá-
lis költségvetési tervezete is, va-
lamint – szintén az előterjesztés 
szerint – elfogadták a Szavazat-
számláló Bizottságok tagjait is. 

A képviselők megbízták a pol-
gármestert, hogy a Társadalmi 
Felelősségvállalás Programjá-
nak keretében nyújtott támoga-

tásra adjon be pályázatot a Hun-
garocontrol Zrt-hez.

A testület a Cserfa Kuckó 
Óvoda intézményvezetői fel-
adatainak ellátásával ideiglene-
sen megbízta Kéri Tiborné óvo-
dapedagógust 2018. 02. 01-től 
2018. 07. 15-ig, az óvodavezetői 
beosztásra kiírt pályázati eljárás 
befejezéséig, illetve az új vezető 
megbízásáig. Szintén megbízást 
kapott a polgármester, hogy a 
Rescue Med Bt-vel az orvosi 
ügyelet ellátására kötött szer-
ződést oly módon módosítsa, 
hogy a működtetés feltételeire 
az önkormányzat havi 100.000,- 
Ft-ot biztosít. 

Öt éves időtartamra kapott 
megbízást Földváryné Martino-
vics Mónika az önkormányzati 
konyha vezetői feladatainak el-
látására. A képviselők elfogad-
ták továbbá a polgármester és az 
Oktatási és Szociális Bizottság 
beszámolóját is.      

A személyi jövedelemadó bevallásához 
kapcsolódóan lehetőségük van adójuk 
egy százalékát civil szervezetnek, má-
sik egy százalékát egyháznak felajánlani. 
Arra szeretnénk biztatni Önöket, hogy 
helyi szervezetet támogassanak. Sajnos 
civil szervezeteink ebből a lehetőségből 
származó bevétele folyamatosan csök-
ken, aminek csak egyik oka az SZJA kulcs 
csökkenése. A civil szervezetekkel egyez-
tetve tesszük közzé adószámaikat.

Várjuk szíves támogatásukat.
----------------------------------------------
Ecser Sport Egyesület
Adószám: 19831552-1-13
----------------------------------------------
Ecseri Községfejlesztő és Szépítő Egye-
sület
Adószám: 18685303-1-13
---------------------------------------------

Ecseri Kulturális és Sport Egyesület
Adószám: 18724381-1-13
----------------------------------------------
Ecseri Nebulók Szervezete
Adószám: 18675050-1-13
----------------------------------------------
Ecseri Polgárőr Egyesület
Adószám: 18670330-1-13
----------------------------------------------
Rákosmezeje Horgász Egyesület
Adószám: 19169280-1-13
----------------------------------------------
Varázs Lovas Sport Egyesület
Adószám: 18727274-1-13
----------------------------------------------
Zöld Koszorú Hagyományőrző kör
Adószám: 18689974-1-13
----------------------------------------------
Száz Kéz Egyesület
Adószám: 18520651-1-13

Maradjon Ecseren az 1%!
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Takarítsuk le a járdákat, az árkokat!
A márciusra megérkezett havazás re-
mélhetőleg senkinek nem okozott ko-
moly fennakadást a közlekedésben, az 
EKO Kft . dolgozói éjjelente is dolgoztak 
a közútjaink járhatóvá tételén. A busz-
megállók és a peron takarítását is folya-
matosan végezték, ezúton is köszönöm 
nekik, hogy a környező településekhez 
képest sokkal hatékonyabban tudták el-
látni a feladatukat. 

A fagynak lassan vége, és elkezdőd-
hetnek a kinti munkálatok. Az Önkor-
mányzat a közterületeink rendben tar-
tását idén is kiemelt feladatnak tartja. A 
járdák takarítása, az előkertek fűnyírása 
és a csapadékvíz-elvezető árkok takarí-
tása az ingatlanok előtt az ingatlantu-

lajdonosok feladta. Szeretném kérni a 
tisztelt lakosaink segítségét, hogy ezen 
feladatokat mindenki végezze el. Előz-
zük meg a tavaszi esőzések által fellépő 
problémákat. 

A tavalyi évben magánszemélyek kez-
deményezésében és az Önkormányzat 
szervezésében is több külterületi hulla-
dékgyűjtési akciót szerveztünk, ezekre 
idén is sor kerül. Az első alkalom ápri-
lisban lesz, a pontos időpontról a követ-
kező számban adok tájékoztatást. 

Naponta több hívást kap az Önkor-
mányzat a közvilágítási lámpákkal 
kapcsolatban, ezeket a hívásokat min-
den esetben továbbítjuk a szolgáltató 
cégnek. Amennyiben szeretnék megy-

gyorsítani a fo-
lyamatot, akkor 
nyugodtan hívják 
közvetlenül az 
EUROVILL Kft .-
t az éjjel-nappal 
ingyenesen hív-
ható számon: 06 
80 980 030. Ha 
viszont nem egy 
lámpatesttel kapcsolatos a probléma, 
hanem egy utcában vagy egy nagyobb 
szakaszon nincs közvilágítás, akkor 
az az ELMŰ Hálózati Kft .-hez tartozó 
probléma, s ebben az esetben náluk is 
lehet közvetlen bejelentést tenni. 

Gál Zsolt polgármester

A 95 éves Koszta Mihálynét 
köszöntötték a falu vezetői 

Koszta Mihálynét köszöntötte 95. születésnapja alkalmából Gál Zsolt 
polgármester és Barta Zoltán jegyző február 16-án. A virágcsokor mel-
lett átadták az Orbán Viktor miniszterelnök által aláírt Emléklapot.

Sikert aratott az a pályázat, amelyet az Ecser 
Nagyközségi Önkormányzat nyújtott be 
sportpark létesítésére. Az erről szóló hiva-
talos tájékoztatót március 9-én kapta meg a 
Polgármesteri Hivatal.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által 
közzétett Nemzeti Szabadidős - Egészség 
Sportpark Programban való részvételről 
szóló tájékoztató alapján benyújtott önkor-
mányzati kérelmet a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium befogadta és az értékelő bi-
zottság elbírálta. A nemzeti fejlesztési mi-
niszter Ecser településen 1 darab “C” típu-
sú sportpark megépítését támogató döntést 
hozott.

A sportpark építtetője a Nemzeti Sport-
központok. A beruházással kapcsolatos 
lebonyolítás, a szakértői tevékenység a Be-
ruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemel-
tetési és Közbeszerzési Zrt. feladata.

Sportpark Ecseren

Sikeresen szerepelt az Ecser Nagyközsé-
gi Önkormányzat pályázata, amelyet a 
határon túli magyarokkal való kapcso-
lattartásra adott be. A Miniszterelnök-
ség Nemzetpolitikai Államtitkársága 
értesítése szerint 450.000-Ft pályázati 
forráshoz jutott nagyközségünk. Az ösz-
szeg testvértelepülésünk, Nagymagyar 
(Zlaté Klasy, Szlovákia) és Ecser intéz-
ményei kölcsönös tapasztalatcseréjének 
elősegítésére szolgál.

Nyertes pályázat
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Tisztelt Választópolgárok!
Áder János Köztársasági Elnök úr 2018. április 
8-ára tűzte ki az országgyűlési képviselővá-
lasztást. Az Ecseri Polgármesteri Hivatalban 
megalakult Helyi Választási Iroda munkatár-
saival január óta készülünk e fontos esemény 
lebonyolítására.
Az országos fórumokon, interneten, televízió-
ban nagyon sok hasznos információt találnak 
a szavazásról. Magam néhány újdonságra sze-
retném a fi gyelmüket felhívni, és gyakorlati ta-
pasztalati tanácsot szeretnék közzé tenni.

Ecser lakosságszáma, így a választópolgárok 
száma is örvendetesen megnövekedett. Annak 
érdekében, hogy a jogszabályi létszámhatárok-
nak most és a közeljövőben is megfeleljünk, a 
várakozási időt csökkentsük, új szavazókört 
hoztunk létre. Tehát április 8-án nem három, 
hanem négy szavazókörben várják a Szava-
zatszámláló Bizottságok a választópolgárokat. 
Ezért külön kérem, hogy ne megszokásból 
induljanak szavazni, hanem nézzék meg a feb-
ruárban megkapott választási értesítőt, hogy 
melyik szavazóhelyiséget kell felkeresniük. Az 
Iskolában két szavazóhelyiség lesz. Itt plakáto-
kon tájékoztatjuk Önöket, melyik terembe kell 
menniük szavazni. Ezen túl a Szavazatszámláló 
Bizottság tagjai az előtérben adnak iránymuta-
tást.

Azok, akik nem a lakóhelyükön szavaznak, 
kérhetnek átjelentkezést arra a településre, 
ahol április 8-án tartózkodnak. Nagyon szé-
pen kérem, hogy az átjelentkezést ne hagyják 
az utolsó pillanatokra! Négy évvel korábban 
az országos számítógépes rendszer nem bírta a 
terhelést és a szavazás előtti pénteken már nem 
működött megfelelően. Ezen mi, itt helyben 
nem tudunk segíteni.

Kérem, nézzék meg személyi irataikat! Még 
van néhány napjuk, hogy a lejárt iratokat ér-
vényesítsék a Kormányablakban vagy az Ok-
mányirodában.

Ha lakcímet akarnak létesíteni, azt is miha-
marabb meg kell tenniük, mert nem fognak 
lakcímkártyához jutni, ha csak a választás nap-
ját közvetlenül megelőzően járnak el. Nem tu-
dunk azzal mit kezdeni, ha valaki saját bevallá-
sa szerint 15 éve Ecseren él, de csak a szavazás 
előtti második napon jut eszébe bejelentkezni.

A www.valasztas.hu oldal biztosítja az ügy-
félkapuval rendelkezőknek a választási ügyin-
tézés lehetőségét is. Pl. mozgóurna-igénylés, 
átjelentkezés, külképviseleti névjegyzékbe vé-
tel. A kérelemnyomtatványokat azok is le tud-
ják tölteni innen, akiknek nincs ügyfélkapujuk.

Számítani kell rá, hogy az egyéni szavazólap 

terjedelmes lesz. Amikor e sorokat írom, 16 
egyéni jelöltet vett nyilvántartásba a Vecsési 
Választási Bizottság.

Mint mondani szokás, a választás a demok-
rácia ünnepe. Legyen ez Ecseren is így.

Ha valamilyen kérdésük van, szívesen ál-
lunk rendelkezésükre személyesen, telefonon, 
e-mailben az Ecseri Polgármesteri Hivatalban.

(Telefon: 06-29/335-166
E-mail: polgarmesterihivatal@ecser.hu)

Barta Zoltán jegyző
a Helyi Választási Iroda vezetője

1. számú szavazókör: Andrássy utcai Óvoda 
Ecser, Andrássy u. 11-13., akadálymentes 
szavazóhelyiség,
2. számú szavazókör: Laky Ilonka Általános 
Iskola, 2233 Ecser, Rákóczi u. 1-3., akadály-
mentes szavazóhelyiség,
3. számú szavazókör: Rábai Miklós Mű-
velődési Ház, 2233 Ecser, Bajcsy-Zs. u. 3., 
akadálymentes szavazóhelyiség. Az átjelentke-
zők számára és a települési szintű lakcímmel 
rendelkező választópolgárok számára kijelölt 
szavazóhelyiség.
4. számú szavazókör: Laky Ilonka Általános 
Iskola 2233 Ecser, Rákóczi u. 1-3., akadály-
mentes szavazóhelyiség

Mindenki a névre szóló értesítőből tájéko-
zódhat, melyik szavazókör-
ben adhatja le szavazatát. 
A szavazás feltétele, hogy 
személyazonosságát iga-
zolja a következő érvényes 
igazolvány(ok) bemutatá-
sával:

A/ lakcímigazolvány és 
személyazonosító igazol-
vány vagy: útlevél vagy ve-
zetői engedély.

 B/ A lakcímet vagy sze-
mélyi azonosítót tartalma-
zó személyazonosító iga-
zolvány.

Érvényes okmányok be-
mutatása nélkül a válasz-
tójog gyakorlására nincs 
lehetőség.

 Ha a szavazás napján a 
megjelölt szavazóhelyiség-
től eltérő helyen, de Ma-
gyarország területén tar-
tózkodik, átjelentkezésre 
irányuló kérelmet terjeszt-
het elő. Az átjelentkezéssel 

Ön a kérelemében megadott magyarországi 
településen szavazhat, a lakcíme szerinti sza-
vazólapon. A kérelemnek legkésőbb a szava-
zást megelőző második napon 16.00 óráig kell 
megérkeznie a helyi választási irodába.

Ha a szavazás napján külföldön tartózkodik, 
külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irá-
nyuló kérelmet terjeszthet elő. A külképviseleti 
névjegyzékbe vétellel Ön a kérelmében meg-
adott külföldi településen, a nagykövetségen 
vagy főkonzulátuson szavazhat, a lakcíme sze-
rinti szavazólapon. A kérelemnek legkésőbb a 
szavazást megelőző nyolcadik nap 16.00 óráig 
kell megérkeznie a helyi választási irodába.

Ha egészségi állapota vagy fogyatékossága, 
illetve fogvatartása miatt nem tud megjelenni 
a szavazóhelyiségben, mozgóurna iránti kérel-
met nyújthat be. A kérelmet a szavazást meg-
előzően a helyi választási irodához nyújthatja 
be legkésőbb a szavazást megelőző második 
napon 16.00 óráig. A szavazás napján 15.00 
óráig a szavazatszámláló bizottságtól kérhet 
mozgóurnát.

A választással kapcsolatos további kérdése-
ire a www.valasztas.hu honlapon találhat vá-
laszt, vagy a polgármesteri hivatalban működő 
választási irodától kérhet részletes tájékozta-
tást. 

Sok hasznos információ és ügyintézési lehe-
tőség a www.valasztas.hu oldalon érhető el.

Három helyett négy szavazókörben szavazhatunk!

Szavazóhelyiségek
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A Törökbálinti Tüdőgyógyintézet szak-
emberei három napon keresztül várták az 
ecserieket a Művelődési Házba, ahol ki-
helyezett tüdőszűrést tartottak. A tüdőtu-
berkulózis betegség gyakorisága évek óta 
nem teszi azt szükségessé, hogy kötelező 
szűrést rendeljenek el az országos hatósá-
gok. Emiatt az idén is önkéntes volt a rész-
vétel. A vizsgálat a 40 éven felülieknek díj-
talan. Voltak, akiknek munkakörük miatt 
kötelező részt venni szűrésen. Az ő vizs-
gálati díjukat a munkáltató fi zethette meg.
A szűrést több fórumon igyekeztünk meg-

hirdetni a lakosság körében. Időpontja 
szerepelt a Cserfa újságban, a Rábai Mik-
lós Művelődési Ház műsorfüzetében, a te-
lepülés honlapján és közösségi portálon is.
Talán a sokrétű hirdetésnek is köszönhető, 
hogy sokan, 736-an jelentek meg a vizs-
gálaton.

Szeretném ezúton is megköszönni a 
vizsgálat feltételeinek biztosításáért dol-
gozók munkáját.

Köszönet illeti:
- önkénteseinket, akik az adminisztráci-

ót végezték:

Barna Sándorné, Matuszka Lászlóné, 
Jenei Lászlóné, Szilágyi Ferencné, Doma 
Sándorné, Sztancsik Ferencné, Galbavi 
Istvánné, Kurunczi Lajosné.

- Köszönet illeti:
- Bacsa Eleonórát és Tatai Lászlónét,
- A Törökbálinti Tüdőgyógyintézet 

munkatársait,
- A Rábai Miklós Művelődési és Közös-

ségi Ház dolgozóit,
- Az Ecseri Kommunális Szolgáltató 

Kft . dolgozóit,
- Kollégáimat, az Ecseri Polgármesteri 

Hivatal tisztviselőit.
Barta Zoltán

jegyző

Befejeződött a tüdőszűrés
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Bibó István „A szabadság ott kezdődik, 
ahol megszűnik a félelem”
A Rábai Miklós Művelődési és Közösségi Ház-
ban március 14-én került sor nemzeti ünne-
pünk, az 1848. március 15-ei Forradalom és 
Szabadságharc megünneplésére. A műsor-
vezető Szever Pál köszöntötte az ünnepségen 
részt vevő dr. Szűcs Lajost, Ecser országgyűlési 
képviselőjét, Gál Zsolt polgármestert és Barta 
Zoltán jegyzőt, az önkormányzat képviselő-
testületének jelen lévő tagjait, valamint az egy-
begyűlt ecseri felnőtteket és gyerekeket.

A Himnuszt követően elsőként dr. Szűcs 
Lajos mondta el ünnepi köszöntőjét, amit egy 
idézettel kezdett: „Bátrak a bizalomra képes 
emberek./Bátrak a bizalomra épülő közössé-
gek./Bátrak, mert képesek helytállni és egy-
mást támogatni olyan ügyekben, amelyektől 
mindannyiunk sorsa függ.” Ebből a mondani-
valóból adódtak a kérdések is, hogy vajon mi-
ért lehetett olyan elsöprő a ’48-as forradalom? 
Honnan táplálkozott a kölcsönös egyetértés? 
Magyarok, németek, szlovákok és zsidók, re-
formátusok, evangélikusok és katolikusok s 
még további nemzetiségek, felekezetek egyet-
értése? Majd következett az egyértelmű válasz, 
amit mindenki tud, aki a szívére hallgat: mert 
létezett a közösség érzése. Mert bíztunk egy-
másban. Mert eleink szembenéztek a felelős-
séggel, hogy le kell számolni a félelemmel. A 
zsarnokságtól és az egymástól való félelem-
mel, egyszer s mindenkorra, mert ahogy Bibó 
István írta: „A szabadság ott kezdődik, ahol 
megszűnik a félelem.” A képviselő kiemelte, 
hogy nem feledhetjük el tehát magyarok és 
szerbek, magyarok és románok értelmetlen és 

szükségtelen harcát. Mint ahogy azt 
sem, hogy ki szította és hogy volt-e 
a küzdelemnek igazi nyertese. Em-
lékeznünk kell a felelősökre és a tra-
gikus következményekre. Március-
ban még együtt dobbant a szívünk. 
De csak egy tévedés, ami többé nem 
javítható. Dr. Szűcs Lajos hangsú-
lyozta, hogy a szabad és független 
nemzet ötlete a szabad és felelős-
ségteljes közösségek elvén alapszik. 
A polgári demokrácia olyan értéke 
ez, amely minden nemzet számára 
fontos. Épp olyan fontos, mint a fe-
lelősségteljes és szabad keresztyén 
ember ugyancsak egyetemes esz-
ménye. Majd rámutatott: személyes 
felelősségünk lényege, hogy e kettő 
eszméért egyöntetűen kiálljunk, 
mert az egyik a másikból követke-
zik és nem elválaszthatók. Külön a 
legsötétebb diktatúra vagy a pusz-
tító anarchia forrásai, míg együtt 
a lelkesedés és a kitartás sziklaszi-
lárd pillérei. És a szabadság és a 
haladás messzire világító lámpásai, 
mert 1848-ban megtörtént az, amire addig 
még nem volt példa Európa történelmében: 
hogy százával s ezrével érkeztek messzi föld-
ről az önkéntesek. Az elnyomás, a sötétség és 
a hazugság ellen küzdő lengyel, német, szerb, 
román, horvát, szlovák, szlovén, rutén, olasz, 
örmény tábornokaink és egyszerű közkatoná-
ink sora. S ez az, ami 1848 üzenete a mának: 

hogy a szabad, független és demokratikus 
nemzet eszméjében sokkal több az, ami ösz-
szeköt, mint az, ami elválaszt. Sokkal többen 
vannak velünk, mint gondolnánk, vagy hite-
tik el velünk ellenfeleink. Így emlékezzünk a 
kudarcokra és emlékezzünk a dicsőségre és 
emeljük fel bátran a fejünket. Mert 1848-ban 
és 1849-ben nemzetünk példát mutatott az 
egész világnak. Bátorságával, öntudatával és 
magabiztos helytállásával. A reformkor és a 
forradalom hőseivel és a további száz és ezer 
névtelen hős példamutatásával. Akik ott vol-
tak és kivették a részüket. Majd pedig aláhúzta 
a képviselő, hogy az ő példájukból láthatjuk: 
milyen nagyszerű tettekre sarkall, ha nem ma-
gányos az ember! Hogy történelmet formáló, 
sorsfordító erő a szabadságra törekvő, a saját 
életüket önállóan megszervező közösségek 
létezése, összefogása és a névtelen ezrek tá-
mogatása. Majd pedig kiemelte, hogy ez az 
ok, amiért olyan kegyetlen a megtorlás. Ezért 
nem bocsátott meg soha az elnyomó hatalom 
a közlegénynek, az ápolónak, s a tizenéves ön-
kéntesnek. Mert a zsarnok tudja, hogy mit ér 
a névtelen ezrek támogatása. Mert tudja, ha 
közösen kiáltunk, akkor messzire száll a han-
gunk. Ezért ne gondoljuk azt, hogy gyengék 
vagy erőtlenek vagyunk. Ezért emlékeztetett: 
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ne feledjük, hogy miénk a többség. Ebben az 
országban a legtöbb ember úgy gondolja, hogy 
Magyarországot a magyarok országának kell 
megőrizni. A többség akaratának törvényes 
képviselete egyszerűen nem lehet viták tárgya 
sem hazánkban, sem a többi demokratikus 
államban. Végezetül pedig azt hangsúlyozta, 
hogy hazánk szabadságából, függetlenségé-
ből nem engedünk, ahogyan nem engedtünk 
1848. március 15-én sem. A magyarság jövőjét 
nem tehetjük kockára pillanatnyi érdekekért. 
Ki kell állnunk és meg kell védenünk az orszá-
got, mert nekünk Magyarország az első! Vé-
gezetül pedig Petőfi : Csatadal című versének 
egyik idézetével zárta szavait dr. Szűcs Lajos: 
„Föl a zászlóval magasra,/Egész világ hadd lát-
hassa./Előre!/Hadd lássák és hadd olvassák,/
Rajta szent szó van: szabadság./Előre!/Aki 
magyar, aki vitéz,/Az ellenséggel szembenéz./
Előre!/Mindjárt vitéz, mihelyt magyar/Ő s az 
isten egyet akar./Előre!

Gál Zsolt polgármester ünnepi köszöntőjé-
ben arra emlékeztetett, hogy 170 évvel ezelőtt 
azért indult el egy maroknyi fi atal a Pilvax ká-
véházból, hogy maguk mellé állítva az egye-
temi ifj úságot, majd később a pesti lakossá-
got, visszaszerezzék a nemzet méltóságát és 
szabadságát. Ők és az őket támogató sokaság 
hamar megértette, hogy eljött az idő a cselek-
vésre, az elmaradott feudális viszonyok felszá-
molására, az elnyomók hatalmának megtö-
résére. Most értek be a reformkor törekvései, 
most értették meg az emberek igazán Kölcsey, 
Vörösmarty, Széchenyi, Jókai, Petőfi , Kossuth 
szavait, célkitűzéseit. A békésen átalakító re-
formok kijelölték az utat, hiszen a ’48 - ’49-es 
események nem voltak előzmény nélküliek. 
A semmiből nem születnek nagy dolgok, a 
semmiből nem születnek forradalmak, sza-

badságharcok. A reformkor volt az alkotás, a 
munka, a híres magyar kreativitás korszaka. A 
forradalom és szabadságharc pedig az áldoza-
tokkal járó küzdelem ideje. Pedig Petőfi ék is 
azt kívánták: „Legyen béke, szabadság, egyet-
értés!”, ahogyan ezt a 12 pont bevezetőjéül 
meg is fogalmazták. De ezt csak vérrel, küzde-
lemmel, fegyverrel lehetett elérni. Majd pedig 
arra hívta fel a fi gyelmet a polgármester, hogy 
a hősök küzdelmét a felületes szemlélő talán 
feleslegesnek láthatja, hiszen 1849. augusztus 
13-án Világosnál bekövetkezett a vég, a ma-
gyar csapatok letették a fegyvert. Azonban 
rávilágított, hogy március 15. nem ezt üzeni, 
nem a holt hősökre, a fi atalon meghalt kato-
nákra kell gondolnunk, hanem arra, hogy egy 
reményét vesztett nép pillanatok alatt öntuda-
tos nemzetté vált és példát mutatott a világnak. 
Magára talált a nemzet, s bár elbukott a sza-

badságharc, a polgári fejlődést, a modernizá-
lódást, a gazdaság fejlődését már nem lehetett 
megakadályozni. Március 15. tehát a remény 
szimbóluma is. Gál Zsolt polgármester azt is 
kifejtette, hogy minden ünnepi beszédben fel-
teszi a szónok a kérdést: mit üzen nekünk, ma 
élőknek 1848. március 15-e? Majd elmondta, 
hogy azt hiszi: mindenkinek kicsit mást. Van, 
akinek a feltétel nélküli szabadság, van, akinek 
az áldozatkészség, van, akinek a küzdelem, 
van, akinek a folytonos munka fontosságát. 
Majd pedig azt a következtetést vonta le, hogy 
úgy véli, a legfontosabb mégis az, hogy éljünk 
és dolgozzunk úgy, hogy egyszer mi is a tör-
ténelem részei leszünk, bennünket is tetteink 
alapján fog megítélni az utókor.

Az ünnepi köszöntőket a Laky Ilonka Ál-
talános Iskola 5. osztályosainak színvonalas, 
zenével és verssel-prózával fűszerzett műsora 
követte. A bemutatott program rendezője Ko-
máromi Lászlóné, segédrendezője pedig Ser-
főző Gyuláné voltak.

A program zárásaként a Szózat csendült fel. 
Ezt követően került sor az immár hagyomány-
számba benő fáklyás felvonulásra, melyen va-
lamennyi vendég és szereplő részt vett.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak, 

akik
id. Jenei Ferenc

búcsúztatóján részt vettek, 
szeretetük és tiszteletük jeléül
ravatalánál a kegyelet virágait 

elhelyezték, elkísérték 
utolsó földi útjára  és fájdalmunkban 

osztoztak. 
A gyászoló család
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Lezárult a 2017/2018-as tanév első fél-
éve, a gyermekek a félévi értesítőket 
február 2-án vihették haza. Az első és 
második évfolyamon az érvényben lévő 
szabályozás alapján szövegesen értékel-
ték a tanítók a kisdiákok félévi munkáját. 

Az iskola átlaga a magatartás és szor-
galom jegyek nélkül 4,17, ami kiváló 
eredménynek mondható. 21 kitűnő ta-
nulónk volt a félévi zárásnál, de sajnos 
15 esetben elégtelenre értékeltük a diá-
kok teljesítményét.

Az összes februárra kiírt és előre el-
határozott programot meg tudtuk va-
lósítani, sőt ezeken felül még egyéb, 
érdekes alkalmakat is teremtettünk ta-
nítványainknak. Február 2-án a felsős 
munkaközösség szervezésében farsangot 
tartottunk. A munkából persze minden 
pedagógus, diák és sok-sok szülő kivette 
a részét. Köszönjük az önzetlen segítsé-
get és felajánlást.

Február 12-én mind a nyolc évfolyam 
megtekinthette az utazó planetárium 
előadásait a művelődési ház nagytermé-
ben felállított mobil sátorban. Virtuális 
utazást tehettek a Világegyetemben, a 
Föld, a Nap és a Hold körül, körülnéz-

hettek a Tejúton, a kicsik pedig űrhajó-
soknak járó kiképzésben vettek részt.

Február 22-ét az Országgyűlés a Pa-
rasport Napjává nyilvánította. Iskolánk 
is regisztrált az országosan meghirdetett 
programokra. A felsősök parasportokat 
próbálhattak ki, illetve egy dokumen-
tumfi lmet nézhettek meg parasportolók-
ról. Ezt a kezdeményezést nagyon hasz-
nosnak tartjuk, ezért is éltünk azonnal 
a felkínált lehetőséggel. Ez kitágíthatja a 
gyerekek látásmódját, árnyalhatja szoci-
ális készségeiket, növelheti toleranciáju-
kat, elfogadásukat, empátiájukat. Bizo-
nyítva láthatják, hogy ha valaki nagyon 
akar valamit, akkor még „nehezített pá-
lyán” is képes azt elérni.

A hagyományos Iskolakóstolónkat 
február 24-én, szombaton tartottuk meg. 
Nagy számban jelentek meg a leendő 
elsősök a szüleikkel együtt ezen a ren-
dezvényen. A gyerekeknek Borbás Linda 
tanárnő, Csombók Judit és Szabó Antal-
né tanítónők tartottak egy-egy játékos, 
mozgásos foglalkozást. Amíg a gyerkő-
cök a pedagógusokkal voltak, addig a 
szülők tájékoztatást kaphattak az iskola 
Pedagógiai Programjáról, Házirendjé-

ről, az intézményben folyó munkáról, a 
hangulatról, a rendezvényekről, projek-
tekről, majd kedvük szerint bejárhatták 
az épület minden egyes termét. Ezen a 
délelőttön mutatkoztak be azok a hit-
oktatók is, akik a Laky Ilonka Általános 
Iskolában a választható hit- és erkölcs-
tan tantárgyat tanítják. Az ezt a munkát 
végző egyházak névsorát a www.ecser.hu 
honlapon megtalálhatják az intézmény 
minden egyes nyilvános dokumentumá-
val együtt.

A legtöbb és legnehezebb munkája 
februárban a nyolcadikos osztályfőnök-
nek volt, hiszen a továbbtanulás miatt a 
jelentkezési lapokat február 15-éig to-
vábbítani kellett a középiskolákba, illetve 
a központ felé. Minden szülővel szemé-
lyesen konzultált, tanácsokat adott. A 32 
nyolcadik osztályos diák közül mindösz-
sze egyetlen tanuló nem adta be a jelent-
kezési lapját egy középiskolába sem. Már 
lassan a szóbeli felvételiken is túlvannak 
a tanulók, és április második felében ki-
derül, hogy kit hová vettek fel, amiről 
természetesen majd akkor iskolai szinten 
beszámolok.

Kiss Katalin

Bizonyítvány – Kiváló gyerekek, kiváló iskola

A Pest Megyei Kormányhivatal Vecsési Járá-
si Hivatala értesíti a tisztelt lakosságot, hogy a 
2018/2019.tanévre történő általános iskolai be-
iratkozásra 2018. április 12-én (csütörtök) 8:00 
– 19:00 óra között és 2018. április 13-án (péntek) 
8:00 – 18:00 között kerül sor. A gyermek abban az 
évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik 
életévét betölti, legkésőbb az azt követő tanévben 
tankötelessé válik. A szülő köteles a tanköteles 
korba lépő (2012. augusztus 31-ig született) gyer-
mekét a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási 
helye szerint illetékes, kötelező felvételt biztosító 
vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni. 
A szülő az első évfolyamra történő beiratkozáskor 
köteles bemutatni a gyermek személyazonosításra 
alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azo-
nosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (a 
gyermek lakcímkártyáját), valamint az iskolába 
lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító iga-
zolást. Amennyiben a választott iskola a gyermek 
felvételével kapcsolatban elutasító döntést hoz, a 
szülő a döntés ellen jogorvoslattal élhet. A szülő 
az Nkt. 37.§ (2) – (3) bekezdései alapján jogsza-
bálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással 
nyújthat be jogorvoslati kérelmet a döntés kéz-
hezvételétől számított 15 napon belül. Az eljárást 

megindító kérelmet a fenntartóhoz kell benyújta-
ni. Amennyiben a szülő a választott iskola eluta-
sító döntése ellen nem kíván jogorvoslattal élni, a 
döntés jogerőre emelkedését követő 5 napon belül 
köteles gyermekét beíratni a kötelező felvételt biz-
tosító iskola első évfolyamára. A kötelező felvételt 
biztosító általános iskola köteles felvenni, átvenni 
azt a tanköteles tanulót, aki életvitelszerűen az ál-
talános iskola körzetében lakik. Az a szülő vagy 
törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy 
gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az is-

kolába nem íratja be, továbbá az a szülő, aki nem 
biztosítja, hogy súlyos és halmozottan fogyatékos 
gyermeke a fejlődését biztosító nevelésben, neve-
lés-oktatásban vegyen részt, szabálysértést követ 
el. A Vecsési Járási Hivatal a jelen beiratkozási ren-
det a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény 50.§(7) bekezdése, valamint a nevelési – 
oktatási intézmények működéséről és a közneve-
lési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. 
(VIII.31.) EMMI rendelet 22.§ (1)-(4) bekezdései 
alapján 2018. március 13-án határozta meg.

A Laky körzethatára
A Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hiva-
tala a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény 50. § (8) bekezdése alapján a 2018/2019. 
tanévre vonatkozóan az alábbiak szerint hatá-
rozta meg az iskola felvételi körzetét, valamint 
a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény 
működési körzetét: Köznevelési intézmény: Laky 
Ilonka Általános Iskola, 2233 Ecser, Rákóczi utca 
1-3.

Felvételi körzete: Ecser Nagyközség közigazga-
tási területe. A pedagógiai szakszolgálatot ellátó 
intézmény neve: Pest Megyei Pedagógiai Szak-

szolgálat Üllői Tagintézménye. Ügyviteli telep-
helye:

2225 Üllő, Pesti út 98./2. Tagintézmény telep-
helye: 2234 Maglód, Fő utca 1-9. Ellátási feladat:

gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés 
és gondozás, (járási) szakértői bizottsági tevé-
kenység, nevelési tanácsadás, logopédiai ellátás, 
konduktív pedagógiai ellátás, gyógytestnevelés, 
iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás, 
kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gon-
dozása. 

Ellátási körzet: Ecser, Maglód, Üllő, Vecsés

Iskolai beiratkozás április 12-13-án
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Zahorecz Sándor rendőr alez-
redes a Monori Rendőrkapi-
tányság vezetője, valamint az 
illetékességi területén található 
15 polgárőr-egyesület vezető-
je 2018. február 16-án közös 
értekezleten értékelték a 2017. 
év együttműködését, amelyet 
mindkét fél kiválónak, példaér-
tékűnek tartott.

A találkozón elhangzott, hogy 
az elmúlt évben bűnügyi és 
rendészeti szakterületen egya-

ránt tapasztalható fejlődést a 
stratégiai partnernek számító 
polgárőrségek segítsége nél-
kül nem sikerült volna elérni. 
A felek megtárgyalták a 2018. 
év feladatait, a további együtt-
működés területeit, valamint 
meghatározták az új polgár-
őrök alapoktatásához nyújtott 
rendőri segítség kereteit is. 

Az Ecseri Polgárőr Egyesü-
letet Nagy Zoltán elnök képvi-
selte.

Polgárőreink példaértékű 
együttműködése 
a rendőrséggel

Február 16-án és 17-én rendezték a XII. Kevi Böllértalálko-
zót Túrkevén. A rendezvényen részt vett a Törökszentmiklósi 
és Ecseri Böllérek Csapata, vagyis a Koszta-Sped Kft . Idén a 
legszervezettebb csapat díját vehették át. Felkereste őket Fásy 
Ádám, vele is készítettek egy fotót.

A legszervezettebb csapat

Jelentős változások következtek be a kéményseprési munkák 
területén.

Januártól a családi házban élők a nekik alkalmas időpontra 
kérhetik a kéményseprést, illetve az ellenőrzési munkákat.

A jövőben az egylakásos ingatlanokban lakó magánszemé-
lyek nem kapnak papíralapú értesítést arról, hogy a kémény-
seprők mikor érkeznek. A változás az, hogy januártól a lakók 
interneten, telefonon, vagy a személyes ügyfélszolgálatokon 
keresztül „előre fi xálhatják” a nekik alkalmas időpontot a ké-
ményseprési munkákra.

Az időpontfoglalási rendszer bevezetése mellett megmarad 
a kéményseprési munkák ingyenessége is, a tüzelőberendezés 
típusa alapján meghatározott időközönként.

Figyelem! A gazdálkodó szervezetekre és a társasházban 
élőkre más szabályok vonatkoznak!

További információk a
kemenysepres.katasztrofavedelem.hu
oldalon találhatóak.

Időpontra lehet hívni 
a kéményseprőket 
a családi házakhoz

nddésészezetiti sszazaktktererülü eten egygya- selte.

dő l h hí i
Honlap: www.ecser.hu
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A Cserfa következő, 2018. 04. 
száma április 20-án jelenik meg. 
Nyomdába adás: április 16.  Lap-
zárta: április 9.

Lélekgondozó

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

Gondolatok a keresztúton
I. JÉZUS ELÍTÉLÉSE 
A család a legszigorúbb ítélkezőhely. De 

melyikünk Pilátus és melyikünk Jézus? Tő-
led tanult alázattal viseljem el az ítéletet. 

II. JÉZUS VÁLLÁRA VESZI A KE-
RESZTET 

Gondoljunk azokra, akik önként vál-
lalják a keresztet, hogy téged kövessenek. 
Édesapák, Édesanyák, betegápolók stb. 

III. AZ ELSŐ ELESÉS 
Kinevetjük a gyengét, az ügyetlent. 

„Nézd, milyen béna, „Pedig Te is gyenge 
voltál. Elestél. Alig tudtál felállni.” 

IV. TALÁLKOZIK ÉDESANYJÁVAL
Mária követte az Üdvözítőt. Most hir-

telen megpillantják egymás arcát. Mária 
együtt szenved Fiával. Szívét a fájdalom 
tőre járta át. 

V. CIRENEI SIMON SEGÍT 
Íme, így jutalmazza meg Jézus azokat, 

akik hozzá csatlakoznak. Minden megkín-
zott, meggyötört emberben Őt segítem. 

VI. VERONIKA KENDŐJE 
Most azt nyújtja Jézusnak, amire éppen 

szüksége van. Jézus önmagát ajándékozza. 
Amit „Egynek a legkisebbek közül tesztek, 
nekem teszitek.” 

VII. MÁSODSZOR ESIK EL A KE-
RESZTTEL 

Fogyatkozó erejével kell újra felállnia, 
közben rugdossák és aggódnak, hogy itt 
fog meghalni. Pedig ők a két gonosztevő 
között akarják a kereszten látni. Azokért 
a bűnökért szenved, amiket újra és újra 
elkövetünk. Nekünk is újra és újra fel kell 
állni. 

VIII. JÉZUS ÉS A JERUZSÁLEMI ASZ-
SZONYOK 

A cselekvő együttérzésre fi gyelmeztet. 
Sírni könnyű. De cselekedve sírni, az segít. 
Imádság és engesztelés magunk és mások 

bűneiért.
IX. HARMADSZOR ZUHAN EL A KE-

RESZTTEL 
A megrögzött bűnösökért, a kishitűe-

kért. Utolsó erejét összeszedi s feláll, elin-
dul. Nincs reménytelen eset. Nincs olyan 
bűn, amit, ha kérem, megbocsájt. Minden-
honnan ki lehet kapaszkodni. 

X MEGFOSZTJÁK RUHÁITÓL 
Mindent odaadott. Megaláznak. Utol-

só köntösöd, amit még Anyád szőtt, azt 
is odaadod. Egyszer én is így jelenek meg 
Előtted, aki vagyok. 

XI. RÁSZEGEZIK A KERESZTRE 
Rálökték a keresztre s odaszegezték. 

„Ha majd felmagasztalnak a földről, min-
deneket magamhoz vonzok. „A Zsidók 
csodákat várnak, a pogányok bölcsességet 
keresnek, mi pedig a megfeszített Krisztust 
hirdetjük.” 

XII.  MEGHAL A KERESZTEN 
Még ezt is elvállalta értem, a halált. A 

MEGVÁLTÁS befejeződött. Az ATYA el-
fogadta az áldozatot. „Úgy szerette Isten 
a világot, hogy Egyszülött Fiát adta érte, 
hogy aki benne hisz, el ne vesszen, hanem 
örökké éljen.”

XIII-XIV. LEVESZIK A KERESZTRŐL 
ÉS ELTEMETIK 

A remény ott élt Mária szívében, hogy 
ez nem marad így. De azért nehéz volt ki-
mondani: el kell temetnünk. 

XI. A FELTÁMADÁS. 
„Ha Krisztus nem támadt fel, hiába a 

hitünk. Hányszor el akarták újra és újra 
temetni… A sírt őrző katonák is pénzt 
kaptak, hogy hazudják: „Míg aludtunk, 
ellopták a holtestet.” Fogadd be életedbe, 
hisz mindezt érted is elvállalta, mert szeret 
téged.

Barotai Endre plébános

Honlap: 
www.ecser.hu
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eldugott

Az Ecseri Kommunális Szolgáltató Kft dolgozói február 26-én éjszaka és 27-én napközben is takarították a havat. A nagy hóesés próbára 
tette őket, de kézi erővel és géppel végezték a síkosságmentesítést. Megtisztították a vasúti peront, az oda vezető feljárókat, a buszmegál-
lókat és a közösségi járdákat. Az utak hóekézését és szórását az új munkagépükkel végezték. Képeink ezt mutatják. 
Horváth István írta a Facebookra. „Szeretném megdicsérni az EKO Kft. munkatársait, ugyanis szombat éjszaka (polgárőrszolgálatban lévén) 
találkoztam a géppel, amelyik takarította és szórta a síkos utcákat és nem utolsó sorban, hogy hajnali 01:30 óra környékén a kft. munkatár-
sai kézzel szórták a vasútállomásra felvezető járdát és a peronokat, hogy a korai utazók, legyenek biztonságban. Akkoriban mínusz 8 fokot 
mértünk, de ők kint voltak és dolgoztak. Köszönet Kun Attilának és csapatának, hogy fáradságos éjszakai munkájukkal (a hátunkon cipelve a 
szóróanyagot) minket szolgáltak”.

Maglódon tartotta az Országos Szlovák Önkormányzat Ta-
vaszváró Kultúrkörút című programját. A rendezvényen mű-
sort adtak a galgagyörki, a csömöri, a püspökhatvani, maglódi 
hagyományőrzők. Ecsert a Zöld koszorú Hagyományőrző Kör 

képviselte. Színpadra lépett Danka Balázs és a Petruska Cso-
port. A Petruskák nógrádi táncokat mutattak be, Balázs pe-
dig régi ecseri tót verseket és mondókákat szavalt. 
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