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Képviselő-testületi ülések
Ecser Nagyközségi Önkormányzat 
képviselő-testülete június 13-án tar-
totta soron következő ülését, melyen 
meghívottként jelen volt Földváryné 
Martinovics Mónika élelmezésvezető, 
Görög Zsolt egyesületi elnök és Kun At-
tila megbízott művelődésiház-igazgató.

A testület elfogadta az önkormányzati 
konyha, valamint az Ecser Sport Egye-
sület 2017. évi tevékenységéről szóló 
beszámolót és tájékoztatót, továbbá a 
2018. évi majálisra vonatkozó beszá-
molót és pénzügyi elszámolást. Egyide-
jűleg megindította a Liszt Ferenc Nem-
zetközi Repülőtér építésügyi előírásait 
tartalmazó településrendezési eszközök 
felülvizsgálatát is. Megbízást kapott to-
vábbá a polgármester, hogy válassza ki a 
beérkezett ajánlatokból a mini bölcsőde 
kiviteli és engedélyes tervezésére a leg-
jobb ajánlatot tevő céget és a szerződést 
kösse meg vele. Szintén megbízták a 
polgármestert, hogy a beérkezett aján-
latokból válassza ki az orvosi rendelő 
ereszcsatornájának cseréjére vonatko-
zó legjobb ajánlatot tevő céget és kösse 
meg vele a szerződést. 

Módosításra került az önkormányzat 
2018. évi költségvetése is, ezen belül pe-
dig a kötelezően ellátandó feladatok és 
az általános tartalékok, az önkormány-
zati kiadások. A képviselők határoztak 
a „Települési önkormányzatok rend-
kívüli önkormányzati költségvetési tá-
mogatása” tárgykörben kiírt pályázaton 
való részvételről is, melyre a rendkívüli 
szociális támogatásokkal kapcsolatban 
nyújtanak be anyagot. 

Szintén módosításra került a közterü-
letek használatára és rendjére vonatko-
zó önkormányzati rendelet is.

Az önkormányzat képviselő-tes-
tülete rendkívüli ülést tartott július 
2-án, melynek során az „Ecseri polgár-
mesteri hivatal épületének átalakítása és 
bővítése, parkoló építése II.” elnevezésű 
közbeszerzési eljárást lezáró döntését az 

alábbiak szerint hozta meg. Az eljárás 
során a legkedvezőbb ajánlatot a Pil-
pellet Termelő, Gyártó és Kereskedelmi 
Korlátolt Felelősségű Társaság tette, így 
ez a cég lett a nyertes. Fentiek alapján 
a képviselő-testület felhatalmazta a pol-
gármestert a szerződés megkötésére. 

Ezzel egy időben a 2018. július 4 - 13. 
közötti időszakra a testület igazgatá-
si szünetet rendelt el a polgármesteri 
hivatalban. Ugyanakkor határozott a 
hivatal bútorainak és iratainak a mű-

velődési házba történő átköltöztetésé-
ről. Megszavazta a testület továbbá az 
önkormányzati konyha étkezőhelyisé-
gének felújítására és bútorzatának cse-
réjére vonatkozó előterjesztést. Hatá-
rozat született arról is, hogy a testület 
pályázatot nyújt be az önkormányzati 
étkeztetési fejlesztések támogatására. A 
képviselők ugyanakkor az előterjesztés 
szerint jóváhagyták az Andrássy Utcai 
Óvoda, a Cserfa Kuckó Óvoda, a Rábai 
Miklós Művelődési és Közösségi Ház, 
Könyvtár, az Ecseri Önkormányzati 
Konyha, valamint az önkormányzat és 
a polgármesteri hivatal között kötendő, 
a gazdálkodással kapcsolatos munka-
megosztás és felelősségvállalás rendjé-
ről készült megállapodásokat. 

Egyidejűleg megbízták a polgármes-
tert, hogy az önkormányzat és az EKO 
Kft . közötti, feladatellátásról és fi nan-
szírozásról szóló módosított megálla-
podást kösse meg. 

A képviselő-testület mint fenntar-
tó hozzájárult ahhoz, hogy az ecseri 

óvodák 2018-ban tanévnyitó értekez-
let miatt nevelésmentes munkanapot 
tartsanak, mégpedig az Andrássy Ut-
cai Óvoda augusztus 27-én, a Cserfa 
Kuckó Óvoda pedig augusztus 31-én. 
Az e napokon ellátást igénylő gyerme-
keket a nyitva tartó óvoda fogja majd 
fogadni. Szintén hozzájárult a testület 
ahhoz, hogy a Cserfa Kuckó Óvoda 
a nyugdíjba vonuló óvónő felmenté-
si idejére új dolgozót alkalmazzon, az 
előterjesztésnek megfelelően. Határoz-

tak továbbá, hogy a Rábai Miklós Mű-
velődési és Közösségi Ház, Könyvtár 
álláshelyeinek számát egy éves időtar-
tamra egy fővel növelje. Erre vonatko-
zóan megbízást kapott a polgármester 
és a művelődési-ház igazgató, hogy a 
VEKOP pályázatot az ezzel kapcsola-
tos foglalkoztatási támogatásra nyújtsa 
be. 

Módosította a képviselő-testület a ki-
tüntetések adományozására vonatkozó 
rendeletét is. Ennek értelmében a jö-
vőben kitüntetés odaítélésére bármely 
ecseri lakos javaslatot tehet, amit az 
adott év július 15-éig kell a polgármes-
teri hivatalba eljuttatnia. Ennek megfe-
lelően döntés született a 2018. év díja-
zottjának személyéről is. 

Arra is megbízást kapott Gál Zsolt 
polgármester, hogy az Innovációs és 
Technológiai Minisztérium felhívásá-
ra az Európai mobilitási hét keretében 
szervezendő Autómentes nap megtar-
tásának támogatására nyújtson be pá-
lyázatot. Görög Zsolt, a sportegyesület elnöke
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Újabb három utcánk épül újjá 
Átköltözött a Polgármesteri Hivatal a 
Rábai Miklós Művelődési Házba, az 
emeleten várjuk tisztelt ügyfeleinket. 
A hivatal épületének felújítása és bővíté-
se után a hivatal előtt lévő igen rossz ál-
lapotú parkoló is felújításra kerül. Évti-
zedek óta nem volt felújítás a hivatalban, 
de erről egy külön cikkben részletesen 
beszámolunk. 

Lassan a végéhez közeledik az Arany 
János utca felújítása. Az elhúzódó fel-
újítás okairól már többször írtam, de 
szeretném összefoglalni. A vízműveket 
megbíztuk, hogy a rendszeresen fellépő 
csőtörések számát csökkentse. Abban 
maradtunk, hogy az Arany János ut-
cában lévő elöregedett vezeték cseréjé-
vel és szakaszoló elzárók telepítésével a 
csőtörések okozta kellemetlenségek le-
csökkenthetők. Nem kell a teljes telepet 
lezárni, ha valamelyik utcában csőtörés 
lesz. A vezeték cseréjét a DPMV ZRT. 

végezte, sajnos igen lassan haladtak, az 
utca helyreállításával pedig nem is vé-
geztek. A képviselő-testület úgy döntött, 
hogy nem várja meg a vízművek által 
elvégzendő helyreállítást, és megbízott 
egy útépítő céget a felújítással. 60 napos 
határidőt szabtunk meg a munka befe-
jezésére. Május végén kezdték el a mun-
kálatokat, ennek megfelelően július vé-
gére kell befejezniük. Az építésnél nem 
változtattuk a meglévő út nyomvonalát, 
csak szegély került elhelyezésre. Az utca 
szélessége így nem változott, illetve a 
szegéllyel kicsit nőtt. Vannak szakaszok, 
ahol egyik oldalra döntött, és vannak sza-
kaszok, ahol mindkét oldalra lejt (bak-
hátas). Az építés előtt is jeleztem, hogy a 
kocsibeállók helyreállítása csak a munka 
befejezése után történik meg, egyedileg 
kell egyeztetni az ingatlantulajdonosok-
nak a kivitelezővel. Az aszfaltozás után 
kerülnek kialakításra a forgalomlassító 

elemek, ez az asz-
faltozás után még 
jár forgalomkor-
látozással, de bí-
zom benne, hogy 
a jobb minőségű 
utca kárpótol 
majd minden-
kit az építkezés 
okozta kellemet-
lenségekért. A 
rendszeres csőtörések megszűnnek leg-
alább ebben az utcában, és a telepen je-
lentkező csőtörések sem okoznak majd a 
teljes telepre vízelzárásokat. 

Kiírásra került további 3 utca építése, 
ezeket már saját forrásból fogjuk meg-
építeni. Remélem, augusztusban ott is 
elkezdődik az építkezés, az ott lakókat 
külön értesíteni fogjuk. 

Gál Zsolt
polgármester

Tisztelt Ügyfeleink! Értesítem Önö-
ket, hogy megkezdődik az Ecseri Pol-
gármesteri Hivatal épületének bővíté-
se és belső felújítása.

Az építkezés miatt a Polgármesteri 
Hivatal épületéből ki kell költöznünk 
új, ideiglenes helyünkre, a Rábai Mik-
lós Művelődési Ház emeletére. (Ecser, 
Bajcsy-Zsilinszky utca 3.)

A költözés idejére az Ecser Nagykö-
zségi Önkormányzat Képviselő-testü-
lete igazgatási szünetet rendelt el 2018. 
július 4. és 13. közötti időszakra.

Az igazgatási szünet ideje alatt az 
ügyfélfogadás szünetel, kivéve a halál-
eset miatti anyakönyvi ügyeket.

A hivatal telefonszámai, e-mail cí-
mei változatlanok. Ügyfélfogadása is 
megegyezik a korábbival.

Kérem szíves megértésüket!
Barta Zoltán
jegyző
***
Az Ecseri Polgármesteri Hivatal Szé-

chenyi utcai épülete a múlt század ele-
jén épült, jegyzői lakásnak. Abban az 
időben a községháza a Széchenyi utca 
3. szám alatt volt. Később orvosi ren-

delőként és orvosi lakásként üzemelt. 
Ahol ma a polgármester szobája van, 
ott volt a váró, a mai titkársági szoba a 
rendelő, a mostani jegyzői iroda pedig 
az orvos lakószobájaként funkcionált.

Az orvosi rendelő mai épületének 
elkészülte után költözött be a tanács. A 
házat a nyolcvanas évek végén bővítet-
ték azokkal a szobákkal, ahol jelenleg 
a Pénzügyi Csoport dolgozik.

Az előző évtizedekben többször fel-
merült egy új községháza építésének 
igénye. Erre különböző tervek szület-
tek. Az egyik elképzelés szerint a tele-
pülés központjában, a jelenlegi kocs-
ma helyén létesült volna az új hivatal, 
de az ingatlan tulajdonosával nem si-
került reális árban megegyezni.

Készült terv a templom melletti 
parkban történő elhelyezésre is. Az e 
tárgykörben benyújtott pályázat azon-
ban nem nyert. Ugyanígy nem való-
sult meg a mostani helyén egy új épü-
let felépítése sem.

Az idők folyamán a Polgármeste-
ri Hivatal épülete nagyon elhaszná-
lódott. Gépészetileg tönkrement, az 
elektromos vezetékek, a fűtésrendszer 

elavult. Nincs tanácskozó terem, nincs 
irattár, a hivatal nem felel meg sem-
milyen épületet szabályozó előírás-
nak sem. A szűk belső terek gátolják 
a megfelelő színvonalú ügyfélkiszol-
gálást.

A képviselő-testület úgy döntött, 
hogy a lehető legköltséghatékonyabb 
módon nem új épületet épít, hanem 
a meglévőt bővíti egy új szárnnyal. Itt 
kapnak helyet az ügyfélfogadást szol-
gáló helyiségek, az irattár. A régi rész-
ben tanácskozóterem létesül.

Reméljük, hogy az ügyfeleink érde-
keit szolgáló munkálatok elnyerik az 
ecseri lakosok elégedettségét.

Bővítés és belső felújítás – Igazgatási 
szünet a Polgármesteri Hivatalban

Meghívó autószentelésre
A Katolikus Egyházközség és a Ma-
gyar Autóklub harmadik alkalommal 
rendezi meg a Szent Kristóf Napi au-
tószentelést 2018. július 29-én, va-
sárnap a 10.00 órakor kezdődő mise 
után, várhatóan 10.45 órai kezdettel. 
Az érdeklődő autósokat, motorosokat, 
kerékpárosokat a Széchenyi utcába, a 
Cserfa Kuckó Óvoda parkolójába vár-
ják a szervezők szeretettel.
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Nem mindennapi rendezvény színhelye 
volt a minap a Rábai Miklós Művelődési 
és Közösségi Ház. Július 23-án ünnepel-
te ugyanis fennállásának 35. évforduló-
ját az Ecseri Nyugdíjas Klub. E jubileumi 
alkalomból zsúfolásig megtelt nemcsak 
a nagyterem, de az udvaron is sátrakat 
kellett felállítani ahhoz, hogy valamennyi 
résztvevőt illendően meg tudjanak vendé-
gelni a házigazda ecseriek. 

A rendezvény motorja, fő szervezője a 
nyugdíjas klub elnöki tisztét betöltő So-
sovicza Jánosné, Mariska néni volt. Mint 
elmondta, lényegében egy éve dolgozott 
a rendezvényen, amin az ecseri klubtagok 
146, a meghívott vendégek pedig 160 fővel 
képviseltették magukat. Legkorábban fel-
vidéi barátaik, a nagymagyariak érkeztek 
meg, akiknek így lehetősége nyílt megis-
merkedni kicsit Ecserrel is. Ennek során 
Aszódi Csaba András mutatta be nekik a 
templomot és a településközpontot. Velük 
egyébként már évek óta igen jó kapcsola-
tot ápol a nyugdíjas klub, s általában két 
évente találkoznak Ecseren, közben pedig 
Nagymagyaron. A mostani meghívásuk-
nak 44 ottani nyugdíjas tett eleget. De jöt-
tek vendégek Gyálról, Üllőről és Pencről is.

A rendezvényen meghívott vendégként 
részt vett Balázs János, a Pest Megyei Nyug-
díjas Klubok elnöke, a szlovákiai Nagyma-
gyar nyugdíjas klubjának elnökasszonya és 
volt elnöke, továbbá több önkormányzati 
képviselője, Gál Zsolt polgármester, Barta 
Zoltán jegyző, Aszódi Csaba András, az 
Ecseri Szlovák Önkormányzat elnöke, Kun 
Attila megbízott művelődésiház-igazgató, 
a helyi önkormányzat képviselő-testületé-
nek több tagja. Balázs János Pest megyei 
elnök köszöntőjében kiemelte, hogy noha 
Ecser nem tartozik a nagyobb lélekszámú 
települések közé az ő körzetében, örven-
detes módon mégis itt működik az egyik 
legnagyobb létszámú nyugdíjas klub. 

Sosovicza Jánosné Mariska néni, a klub 
elnöke beszédében mindenekelőtt köszön-
tötte a klub két alapító tagját, Mosonszki 
Istvánnét és Pribula Jánosnét, valamint a 
tiszteletbeli elnökasszonyt, Mátrai József-
nét. Ezt követően röviden visszaemléke-
zett az elmúlt 35 évre, megemlítve annak 
fontosabb állomásait. Elmondta, hogy az 
1983-as megalakuláskor Blazsek János volt 
az elnök, a tagság pedig mindössze 53 főt 
számlált. Ez a létszám ma 200 fő, ő pedig 
2008. január 31. óta elnök. Tevékenységét 
nem egyedül végzi: 6 vezetőségi tag és 8 

bizalmi segíti. Hangsúlyozta, hogy ma már 
hagyományként folyatják, amit elődeik 
egykoron elkezdtek. Így rendezvényeket 
tartanak, kirándulásokat szerveznek. Kul-
túrcsoportjuk ugyan egyre inkább koroso-
dik, ám ennek ellenére még mindig aktív 
résztvevői a helyi rendezvényeknek, nem-
zetiségi találkozóknak, amikre mindig lel-
kiismeretesen, kemény munkával készül-
nek fel. Fontosnak tartják Ecser község 
régi hagyományának ápolását, ezért koruk 
ellenére felveszik a helyi népviseletet a 
rendezvényeken. Szintén tagjai a hasonló 
céllal működő Zöldkoszorú Hagyomány-
őrző Körnek is. Mint mondotta, csapatuk 
igen aktív, de úgy érzik, hogy erre szükség 
is van a jövő generáció számára. Az elmúlt 
35 év során több 
száz szépkorú talált 
barátra és vidám 
kikapcsolódásra 
programjaikon. A 
klubban folyó kö-
zösségi élet pedig 
éppen arra hiva-
tott, hogy az idős 
kor nyűge-baja, 
magánya ne tudja 
megtörni a lelkü-
ket. Ezért fontos, 
hogy az idős ember 
is tudatában legyen: 
ennek a kornak is 
nemcsak hátrányai, 
hanem előnyei is 
vannak. Gondola-

tait pedig Teréz anya szavaival zárta: „Az 
élet egyetlen, ezért vedd komolyan./Az 
élet szép, csodáld meg./Az élet boldogság, 
ízleld./Az élet álom, tedd valósággá./Az 
élet kihívás, fogadd el./Az élet kötelesség, 
teljesítsd.” 

S ahogy azt már az eddigi rendezvényeik 
során megszokhattuk, a program ez alka-
lommal is egy színes műsorral kezdődött, 
melyben a vendéglátók mellett természe-
tesen felléptek a meghívott vendégek is. 
Így meghallgathattuk az üllői Nyugdíjas 
Klub énekszámát, a gyáli Nyugdíjasok 
Közhasznú Egyesületének szerelmes nép-
dalcsokrát, a penci Gerengai Vilma Ha-
gyományőrző Egyesület menasági nép-
dalcsokrát és megcsodálhattuk látványos 

Nyugdíjasünnep dallal, tánccal, falulátogatással

Gál Zsolt polgármester és Sosovicza Jánosné, a nyugdíjas-
klub vezetője köszönti a résztvevőket
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páros táncát is. De természetesen nem 
maradtak adósok a vendéglátók sem, így 
fellépett a klub énekkara, a Petruska nép-
tánccsoport pedig az ének mellett ugrós 
lány- és nógrádi páros táncot mutatott be. 
A Zöldkoszorú Néptáncegyüttes műsorát 
Aszódi Csaba András, az Ecseri Szlovák 
Önkormányzat elnöke egy kedves anek-
dotával vezette be. Elmondta, hogy ami-
kor részvételre kérte fel őket a klub, sokat 
gondolkodtak, hogy mit is adjanak elő, 
ami különleges és ugyanakkor ecseri is. E 
dilemma eldöntésére sok-sok régi felvételt 
néztek végig, míg eljutottak egy 1947-es, 
háború utáni gyűjtéshez. Az akkori állami 
népi együttes által kidolgozott koreográfi -
ában azonban érdekes módon nem szere-
pelt az a verbunk, amit még annak vezető-
je, Rábai Miklós gyűjtött Ecseren, s Murár 
Józsi bácsi táncolt. Erre az esetre vissza-
emlékezve mesélte el Józsi bácsi unokája, 
Szigetvári Panni néni, hogy amikor jöttek 
a gyűjtők, Józsi bácsi épp a kertben dol-
gozott. Azt kérdezte tőle a felesége, hogy 
miért táncol a fi lmeseknek, hiszen nincs 
is rendesen felöltözve. Ma viszont már el-
mondhatjuk, milyen jó, hogy Józsi bácsi 
akkor ezzel nem törődve eltáncolta ezt a 
táncot, mert e felvétel birtokában tudta 
Bujáki Zoltán betanítani az ecseri katona-
verbunkot e jeles jubileumi alkalomra. Az 
előadott táncszám pedig olyan nagy sikert 
aratott, hogy a közönség vastapssal jutal-
mazta azt. A tánc után ünnepi pillanatok-
nak lehettünk tanúi a színpadon, amikor 
is a Zöldkoszorú Néptáncegyüttes és a 
Petruska néptánccsoport köszöntötte a ju-
biláló nyugdíjasokat. Elmondták, hogy na-
gyon sokat tanultak tőlük a néptánc terén 
is, és jó barátság alakult ki a két csoport 
között. S hogy emeljék az alkalom ünne-
pi jellegét, Máté Péter ’Azért vannak a jó 
barátok’ című slágerét énekelték el az ün-
nepelteknek. A Petruska néptánccsoport 
azzal zárta jókívánságait, hogy 35 év múl-
va is itt álljanak majd még mindannyian 
ezen a színpadon. A gratuláció ajándékait 
Sosovicza Jánosné Mariska néni vette át a 
klub nevében, aki elérzékenyülten vallot-
ta be, hogy a közös munka során valóban 

őszinte jó barátokká váltak. 
Az előadás fergeteges lendülete pedig 

magával ragadott mindenkit, aki a nézőté-
ren ült. A sokszínű műsort követően min-
den táncolni vágyó kipróbálhatta magát a 
parketten, amihez a talpalávalót az újhar-
tyányi fuvószenekar, a Trubacsok szolgál-
tatták. 

Utoljára 5 évvel ezelőtt, a 30. évfordulón 
volt ilyen nagyszabású rendezvényük. A 
legközelebbit pedig szintén 5 év múlvára, 
a 40-re tervezik. S hogy a jó hangulatnak 

minden kelléke meglegyen, a házigazdák 
saját költségvetésükből gondoskodtak a 
fi nom falatokról is. . 

A rendezvény kapcsán a nyugdíjas klub 
munkáját méltatta Gál Zsolt polgármester. 
Elmondta, hogy ők azok a lakói a telepü-
lésnek, akik valóban mindenben benne 
vannak, a szemétszedéstől kezdve a virág-
szőnyeg-építésig s fellépnek valamennyi 
helyi rendezvényen is. A nyugdíjasok egy 
településnek egyébként is nagyon fontos 
része kell, hogy legyenek. Egyrészt ugyan-
is iránymutatást jelentenek a fi ataloknak, 
másrészt pedig jó hatású az a vidámság 
és életkedv, ami belőlük árad. Nem for-

dulnak magukba és zárkóznak be a ma-
gányba, hanem elmennek a klubba, ahol 
kellemes közös programokat szerveznek 
és jól érzik együtt magukat. Örvendetes, 
hogy van több olyan tagjuk is, akit nemrég 
köszöntöttek a 87., sőt a 90. születésnapja 
alkalmából.  Mindez igen irigylésre méltó, 
jóllehet sokan közülük már egyedül van-
nak. Nagyon fontos a település számára, 
hogy tevékenykednek, s az is örvendetes, 
hogy ilyen sokan vannak, mely tényt a pest 
megyei nyugdíjas klubok elnöke is mélta-

tott. Mindezek fényében a településvezetés 
számít rájuk s ők is számíthatnak az ön-
kormányzatra, s bármiben segítségre van 
szükségük, nyitottak feléjük. S az aktív tet-
terő, a vidám életkedv mellett a szervezett-
ségük is jó példát jelent a fi atalok számára: 
együtt, közös erővel minden cél könnyeb-
ben megvalósítható. 

A rendezvényt a Bethlen Gábor Alapke-
zelő támogatta. Szervezésében és lebonyo-
lításában pedig hatékony segítséget nyúj-
tottak a klub tagjai és vezetői, az EKO Kft . 
és a művelődési ház dolgozói, valamint a 
szlovák önkormányzat és a hagyományőr-
ző kör tagjai.

Nagymagyari képviselők a falu vezetőivel a rendezvényen
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Eltelt nyolc év – és mi felnőttünk! Talán 
erre is gondolhattak azok a nyolcadiko-
sok, akik osztályfőnökük, Gálné Nagy 
Krisztina vezetésével minden bizonnyal 
utoljára léptek ki így együtt iskolájuk ud-
varára. Emberi szokás, hogy az idő mú-
lásáról elsőként rögtön az jut eszünkbe, 
hogy megint öregedtünk, múlik az élet. 
Ám az idő nemcsak elvesz tőlünk valamit, 
hanem adni is tud! S így történt ez most 
is: adott egy osztálynyi gyönyörű, egészsé-
ges fi atalt, akik elegáns bordó ruhájukban, 
mesés virágcsokrokkal és díszszalagokkal 
elhalmozva e napon hatalmas lépést tettek 
a nagybetűs Élet felé. S hogy ez az alkalom 
még emlékezetesebb legyen, a Laky Ilon-
ka Általános Iskola búcsúztató 7. osztálya 
mindent megtett mind a színvonalas mű-
sor összeállításában, mind pedig előadá-
sában. Nevükben Barta Dorottya köszönt 
el a nyolcadikosoktól, melynek során visz-
szaidézte az egykori elsősöket, akiket Bea 
és Iza néni fogott kézen, hogy bevezesse 
az iskola „rejtelmeibe”. Azóta persze sok 
mindent megtanultak, többek között, 
hogy mit jelent a versenyszellem és az ösz-
szetartozás. Útravalóul pedig azt kívánta 
nekik, hogy legyenek erősek és kitartóak 
– ám eközben fi gyeljenek másokra is! 
A ballagók gondolatait Urr Tímea Lilla és 
Sztancsik Petra tolmácsolta a tanáraik és 
diáktársak felé. Visszaemlékeztek, hogy 
egy évvel ezelőtt még ők búcsúztatták 
az akkori nyolcadikosokat. Ezen a héten 
pedig már az tudatosult bennük, hogy 
utoljára hallhatták az iskolarádió adását 
és a csengőt is. Megköszönték a tanárok 
munkáját, a sok emlékezetes eseményt, a 
felejthetetlen bálokat és erdei iskolákat. S 
természetesen hálájukat és köszönetüket 
fejezték ki szüleik iránt, akiknek igyekez-
nek majd meghálálni mindazt, amit értük 
tettek. 

Ezt követően Kiss Katalin megbízott 
igazgató tartotta meg ünnepi beszédét. 
Elmondta, hogy talán a tanév egyik leg-
szebb, de mindenképpen a legmeghatóbb 
eseménye a végzősök ballagása, amikor 
is egy elágazáshoz érnek útjukon. Az út 
és az elágazás pedig állandó elemei mon-
davilágunknak, melyben az út leginkább 
az életet jelenti. S a most megkezdendő 
út jelentőségének érzékeltetésére Márai 
Sándor szavait hívta segítségül: „Az uta-
kat sokáig nem érti meg az ember. Csak 
lépdel az utakon és másra gondol. Néha 
széles az egyik út, aszfaltos, néha rögös, 

barázdás, meredek. Az utakat sokáig 
csak alkalomnak tekintjük, lehetőségnek, 
melynek segítségével elme-
hetünk a hivatalba vagy ked-
vesünkhöz vagy a rikkantó, 
tavaszi erdőbe. Egy napon 
megtudjuk, hogy az utak-
nak értelmük van: elvezet-
nek valahová. Nemcsak mi 
haladunk az utakon; az utak 
is haladnak velünk. Az utak-
nak céljuk van. Minden út 
összefut végül egyetlen közös 
célban. S akkor megállunk és 
csodálkozunk, tátott szájjal 
bámészkodunk, csodáljuk 
azt a rejtelmes rendet a sok 
út szövevényében, csodáljuk 
a sugárutak, országutak és 
ösvények sokaságát, melye-
ken áthaladva végül eljutot-
tunk ugyanahhoz a célhoz. 
Igen, az utaknak értelmük van. De ezt 
csak utolsó pillanatban értjük meg, köz-
vetlenül a cél előtt.” A ballagókhoz szólva 
elmondta, hogy talán még ők sem értik 
most, mi értelme volt az elmúlt nyolc év-
nek. Az elvégzett munka azonban meg-
hozza gyümölcsét, hiszen a munka és tel-
jesítmény nélküli világ csalóka. Mindenki 
szeretne csak a jóban sütkérezni – annak 
azonban nincs értelme. Az időt pedig nem 
lehet visszaforgatni. Tavaly még a mostani 
nyolcadikosok – hetedikesként – díszítet-
ték fel a termeket s alig várták, hogy utá-
na hazamehessenek. Most pedig biztosan 
nem ez jár a fejükben, hiszen tudják, hogy 

utoljára vannak itt. Útravalóként pedig 
Albert Camus gondolatával zárta mon-
dandóját Kati néni: „Senkinek sem köte-
lessége, hogy nagy ember legyen, már az 
is nagyon szép, ha valaki ember tud lenni.”  

Ezt követően az igazgatónő és Szeverné 
Csekei Csilla igazgatóhelyettes kiosztot-

ták a nyolcadik osztályosok bizonyítvá-
nyát, akik közül Urr Tímea Lilla és Nagy 
Bence Gyula kiváló tanulmányi eredmé-
nyéért, Sztancsik Petra pedig jó közös-
ségi munkájáért kapott könyvjutalmat. 
Az iskolavezetés szintén megköszönte a 
végzős osztály szülői munkaközösségének 
folyamatos, önzetlen segítségét és támo-
gatását. Nyolc évi együttműködésükért 
Holkóné Csanádi Márta, Uzonyiné Nagy 
Erzsébet, Sztancsikné Karsai Tünde és 
Németh Márta kaptak elismerő oklevelet. 
A ballagás időpontjához kapcsolódóan 
ünnepeltek meg egy másik szép jubileumi 
alkalmat is. A Laky Ilonka Általános Isko-

la két kiváló pedagógu-
sa, Komáromi Lászlóné 
Bea néni és Ligeti Mag-
dolna 40 évi szolgálat 
után e napon vonultak 
nyugdíjba. Megköszön-
ve ezt a hosszú és igen 
színvonalas, sok szép 
versenyeredményt hozó 
munkát a Pedagógus 
Szolgálati Emlékérme-
ket a Monori Tankerület 
nevében Veszelovszkyné 
dr. Csóka Gabriella adta 
át részükre. Ezt követő-

en az ünnepség egy igen megható és lát-
ványos akkorddal zárult: a 7. osztályosok 
színes lufi kat adtak a ballagóknak, amiket 
pedig azok felengedtek a magasba. A ren-
dezvény a Szózat hangjaival fejeződött be.

„Már az is szép, ha valaki ember tud lenni”

Komáromi  Lászlóné és Ligeti Magdolna köszöntése

A lufi k a magasba szálltak, a könnycseppek lefelé csurogtak 
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Néprajzi táborban – Szlovákiában

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat már a nyári nyitva- 
tartási rend szerint tevékenykedik. A Rábai Miklós Művelődési 
Ház emeletén lévő irodájukban augusztus 31-ig hétfőn, kedden 
és csütörtökön 12.00 és 16.00 óra között fogadják ügyfeleiket. 
Szerdánként és péntekenként zárva tartanak. Július 23-án, hétfőn 
nincs félfogadás.

A családsegítő szolgálat 
nyári nyitva tartása

Az országos katasztrófavédelmi 
főigazgató jóváhagyta a bíráló-
bizottság pályázatok támogatá-
sára vonatkozó javaslatait, így 
a központi költségvetés 2018-
ban a tavalyinál huszonhárom-
mal több egyesület munkáját 
segíti ilyen módon. Az Ecseri 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
450.000-Ft támogatást nyert 
el. Ebből 436.800-Ft működési 
költségekre fordítható. Kisgép 
és szivattyú típusvizsgán hat 
fő vehet részt. Ennek költsége 

13.200-Ft.
2018-ban hétszázmillió fo-

rint összértékű támogatást 
oszthat szét a katasztrófavéde-
lem a Magyarországon működő 
önkéntes tűzoltó egyesületek 
és önkéntes mentőszervezetek 
között a központi költségvetés 
fejezeti kezelésű előirányzata 
terhére. Ez az összeg százmilli-
óval magasabb a tavalyinál.

Gratulálunk az Ecseri Ön-
kéntes Tűzoltó Egyesületnek a 
sikeres pályázathoz!

Pályázati támogatást nyertek 
az ecseri önkéntes tűzoltókA s z t a l o s 

munkalehetőség Nagytarcsán, az ipari parkban! 
Kiállítási bútorokat, üzletberendezéseket gyártó, 
valamint bútoripari felületkezeléssel foglalkozó 

cég keres asztalosokat, azonnali munkakezdésre! 

 
 

Érdeklődni lehet a 20/414-87-65 számon vagy 
a shojifactory@gmail.com címen. 

https://www.facebook.com/festett/ 

https://www.facebook.com/Future-Furniture-
442118555881697/ 

Immár hagyománynak te-
kinthető az is, hogy a Zöld 
Koszorú Hagyományőrző Kör 
pályázatot nyújt be iskolai tá-
bor szervezésére az Emberi 
Erőforrások Minisztériumá-
hoz. Mivel évek óta a minden-
kori negyedik osztályban heti 
egy alkalommal honismereti 
szakkör működik kézenfekvő 
volt, hogy ehhez a munkához 
kapcsolódva nyújtjuk be ismét 
a tervezetet.

Az öt napos eseménysorozat 
2018. június 25-29-ig tartott. A 
programok két nagy témakör 
köré csoportosultak. Mivel ez 
néprajzi tábor volt, felkerestük 
Grassalkovich Antal szülőhá-
zát Mojmírovcén (Ürmény). 
Ugyanitt az ún. kiskastély 
helytörténeti tárlata jó lehe-
tőség volt a helyi és az ecseri 
népviselet összehasonlítására 
és sok egykori gyerekjátékot is 
láthattunk. Megnéztük a nyit-
rai várat és püspökséget, ahon-

nan elődeink egy része szár-
mazott, a pozsonyi kirándulás 
alatt pedig az épített örökség 
sok szép példája tárult elénk.

A program másik része a 
helyi és az ecseri gyermekek 
közös tevékenysége volt. En-
nek keretében Ecser testvér-
településére, Cabaj-Čáporra 
mentünk. Ez a falu két korábbi 
rész összevonásával jött létre. 
Minket a cápori iskolában várt 
a polgármester, az igazgatónő 
és az ottani diákok. Kedves 
vendéglátás, sportesemények 
és kézműveskedés követke-
zett és mindenki megtarthatta 
munkáját. Jó volt látni, hogy a 
gyerekek milyen ügyesen tud-
tak együttműködni és közös 
nyelvet találni.

Gyorsan teltek a napok, s 
mindannyian sok új élmény-
nyel és tapasztalattal térhet-
tünk haza.

Jármai Ildikó
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Horgászlagzi a tóparton
Minden ecseri jól tudja, hogy horgászta-
vuk gyönyörű! Festői a környezet, nyug-
tató a csend, s olyan tiszta a levegő, hogy 
mindenki számára csak ajánlani lehet egy 

kis légúti kitisztulásra. Az pedig külön 
öröm, hogy egyre több rendezvénynek és 
közösségi programnak szolgál színhelyé-
ül ez a kellemes természeti környezet. 

Június 16-án délután azonban egy 
olyan kivételes eseményt ünnepeltek a 
partján, ami minden bizonnyal kurió-
zumként vonul be a tó történelmébe, s 
amit megtisztelt jelenlétével Gál Zsolt 
polgármester és neje is. Nincs abban 
semmi szokatlan, hogy két szerelmes, 
Szabó Szilvia és Metz Gábor e napon 
kötöttek házasságot. A hivatalos, házas-
ságkötő termi szertartás után azonban az 
ifj ú ara és az újdonsült férj egyenesen a 
horgásztóhoz hajttattak, hogy fogadal-
mukat e szent helyen is megerősítsék 

– lévén mindketten szenvedélyes horgá-
szok. Itt pedig – a horgászbotok erdeje 
alatti bevonulást követően – nem más, 
mint a tó elnöke, Gébele Zsolt mint Zsol-
ti atya adta össze őket. Az aktus a hor-
gászszertartás szabályainak megfelelően 
zajlott, s az alkalomhoz illő dekoráció is 
ezt a hatást erősítette.  Az ünnepi asztal 
hátterét kivilágított, horgászhálót imitáló 
égőfüzér díszítette, a gyűrűket horgász-
boton engedték le az erkélyről, az ifj ú pár 

fő asztali dísze pedig két aranyhal volt, 
amiket – profi  horgászokhoz illően – ké-
sőbb vissza is engedtek a tóba. Arról nem 
értesültünk, hogy kívántak-e tőlük vala-
mit jótettükért cserébe, de bízunk benne, 
hogy e nélkül is sok boldogságban lesz 
részük közös életük során. Ehhez pedig 
szívből gratulálunk!

Megnyílt 
az Időskorúak 
Gondozóháza 
Dunavarsányban
A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet 
Alapítvány megnyitotta Időskorúak Gon-
dozóházát.

Címe: 2336 Dunavarsány, Erőspuszta 
039/6-038/3. hrsz. Az intézmény típusa: 
átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi 
ellátás (tartós elhelyezésre várakozóknak 
is). Az intézmény országos lefedettséggel 
rendelkezik. Egyszeri belépési díj nélkül, 
havi fi x 150.000-Ft térítési díj, komplex, 
teljes körű ellátással.

Röviden az intézményről: 24 órás ápo-
lói/gondozói felügyelet mellett, 1 illetve 2 
ágyas elhelyezéssel, teljes ellátás biztosítá-
sával várják az ápolásra, gondozásra szo-
ruló személyeket.

Jelentkezés, további felvilágosítás (hét-
köznap 8 órától 16 óráig) a +36-30/828-
27-92-es telefonszámon.

Tanítói állás 
a  Lakyban
A Monori Tankerületi Központ pályáza-
tot hirdet a Laky Ilonka Általános Iskola 
tanítói munkakörének betöltésére. A köz-
alkalmazotti jogviszony időtartama: hatá-
rozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő. A 
munkavégzés helye:

Pest megye, 2233 Ecser, Rákóczi Ferenc 
utca 1-3. (További részletek az önkor-
mányzat honlapján: www.ecser.hu)

A Váci Egyházmegyei Felnőttképzési 
Nonprofi t Kft . közel 1 éves tevékenységét 
követően már közel 30 képzéssel várja a 
tanulni vágyók jelentkezését. OKJ kép-
zéseik között megtalálhatóak a hagyo-
mányos: agrár (pl: aranykalászos gazda), 
parkgondozó, a gépi ismereteket oktató 
(pl.: mezőgazdasági gépész, motorfűrész 
kezelő) és az élelmiszeripari (pl.: savanyí-
tó, zöldség-és gyümölcsfeldolgozó) kép-
zések. 

Ezen felül pedagógiai (pl.: gyógypeda-
gógiai segítő munkatárs), hagyományos 
szociális (szociális gondozó és ápoló, 
szociális asszisztens) és gyermekgondozó 
(pl. kisgyermekgondozó, -nevelő, gyer-

mek- és ifj úsági felügyelő) képzésekkel is 
rendelkeznek.

Nagy előny számukra, hogy az egyház-
megye egészében, így Nógrád, valamint 
Pest megye nagyobb településein, továb-
bá Hatvan és Szolnok vonzáskörzetében 
is tudnak képzéseket szervezni és indíta-
ni, sőt csoportos jelentkezés esetén bár-
mely településen megszervezik a képzé-
seket. 

Nonprofi t szervezetként tevékenysé-
gük közel 1 éve alatt azt tűzték ki maguk 
elé célként, hogy az egyházmegye azon 
részein is legyen lehetőség felnőttképzés-
re, ahol eddig nem volt elérhető, főként 
az életképesség javításának jegyében.

Felnőttképzést ajánl 
a Váci Egyházmegye Kft-je

Az Ecseri Polgármesteri Hivatal pályázatot 
hirdet az Ecseri Polgármesteri Hivatal Igazga-
tási Csoportjában igazgatási ügyintézői mun-
kakör betöltésére. A jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony. 
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő. A 
munkavégzés helye: Pest megye, 2233 Ecser, 
Széchenyi utca 1. (Részletek: www.ecser.hu)

Igazgatási 
ügyintézőt 
keres a hivatal
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Az Ecseri Római Katolikus Templom vé-
dőszentje Páduai Szent Antal. Az Antal na-
pot követő vasárnapon tartják a templom 
búcsúját. Június 17-én, vasárnap délelőtt 
megtelt a templom, ahol Barotai Endre 
plébános a mise keretében emlékezett meg 
Páduai Szent Antalról. Az ünnep egyhá-
zi része után következett a hagyományos 
falusi búcsú, melyre idén is a Széchenyi 
utcában került sor. A korábbi évektől elté-
rően, idén sokkal többen látogattak ki ide. 
A jó idő különösen a gyermekes családokat 
csalogatta ki a település központjába. Mű-
ködött a mini vidámpark, árusok várták a 
vásárlókat. A büfénél a foci világbajnokság 
mérkőzéseit is meg lehetett nézni.

Nagy népszerűségnek örvendett a gye-
rekek körében ez alkalommal is az ugrá-
lóvár. Kisebbek és nagyobbak, fi úk és lá-
nyok egyaránt kipróbálták ügyességüket a 
színes, piros tetejével valóban igazi várat 
imitáló műanyag csodában. Az 5 éves Ga-
zsó Csenge édesapjával, Gazsó Józseff el 
érkezett ehhez a csodaszerkezethez. S ug-
rálóidejének letelte után az ovis kislány pi-
ros arca, meglazult hajgumija arról árulko-
dott, hogy bizony ő sem fogta vissza magát 
odabenn. Mint elárulta, otthon is van neki 
ugrálója, amire azonban édesapjának csak 
ritkán van ideje felfújni. S amint az már a 
gyerekeknél lenni szokott, viszont ha fel 
van fújva, akkor meg nem nagyon akaró-
dzik neki használni – egészítette ki a képet 
az édesapa. Véleménye szerint egyébként 
igen hasznos rendezvény az önkormány-
zat részéről a Búcsú, hiszen szükség van a 
falu életében egy ilyen kellemes, üde szín-
foltra is. A várat üzemeltető Pócsik Nóra 
és Jankovics Zoltán Maglódról érkeztek a 
rendezvényre. Mint mondták, ez már nem 
az első alkalmuk itt, hiszen minden évben 
részt vesznek rajta, mondhatni már visz-
szajárónak számítanak. Szinte haza jönnek 
ide, úgy érzik. Ezt az otthonos érzést Nóra 
részéről még az is fokozza, hogy annak ide-
jén sokat gyerekeskedett Ecseren és kedves 
emlékeket idéző időket töltött el a Széche-
nyi utcában. Egyébként nemcsak a Búcsún 
szoktak részt venni, hanem az ő légváruk-
ban ugrándozhatnak az ecseri gyerekek a 
sportpályán tartott egyéb szabadtéri ren-
dezvényeken is. Ahhoz pedig, hogy az ön-
kormányzat évről évre ismételten meghívja 
őket az szükséges, hogy szolgáltatásukkal 
maximálisan meg legyenek elégedve. En-
nek érdekében meg is tesznek mindent, 
amit csak lehet. 

Szintén sokan próbálták ki ügyességüket 
a dodzsemben, s a szemlélődőnek feltűnhe-
tett, hogy főként apukák voltak azok, akik 
beültek csemetéikkel az elektromos kisau-
tóba. A Laky Ilonka Általános Iskolában 
ősszel a 6. osztályt kezdő Hornyák Fruzsina 
kivételnek számít, hiszen ő unokanővéré-
vel vágott neki az izgalmas köröknek, amit 
nagyon élvezett. Így remekül telt számára a 
nyári szünet első napja, ami a tervek szerint 
izgalmasan is fog folytatódni, hiszen részt 
vesz majd a Száz kéz egyesület nyári tábo-
rában is az ecseri várnál és a horgásztónál. 

S arról, hogy a sok ugrálás közepette 
megéhezett gyerekek válogathassanak a 
fi nomnál fi nomabb nyalánkságok között, 
számos édességárus gondoskodott. Paár 
Ilona Gyöngyös mellől, Szűcsiből érkezett 
s ez volt az első alkalom, hogy részt vett az 
ecseri búcsún. Korábban pedig csak azért 
nem voltak jelen, mert még egészen fi atal, 
tavaly ősszel indult a vállalkozásuk. 

A falvédős sátornál nagy keletje volt a ma 
ismét divatos feliratoknak és mondókák-
nak az apákhoz szóló versikéknek, amihez 
talán van némi köze annak is, hogy a búcsú 
napja véletlenül épp a június 17-iki Apák 
napjára esett. Álljon itt csupán egy kis íze-
lítő a kínálatból: „A legjobb apa: Te vagy 
a legjobb apa és ezeket a dolgokat mind 
nagyon szeretem benned: ahogy vigyázol 
rám, megértesz, támogatsz, hogy ott állsz 
mellettem. Kalandot és megértést csempé-
szel az életembe. Nagyszerű ember vagy, 
aki bátorít és mindent önzetlenül ad.” De 
hasonlóan kapósnak bizonyult a nagyma-
máink konyhai falvédőiről talán még sokak 
által ismert ’Házi áldás’ is, melynek szavai-
ból erőt meríthetünk mindennapjainkhoz: 
„Hol hit, ott szeretet. Hol szeretet, ott béke. 
Hol béke, ott áldás. Hol áldás, ott Isten. 
Hol Isten, ott szükség nincsen.” Már készül 
felirat préselt fából is. A széle is el van dol-
gozva, csak ki kell venni a csomagolásból, 
s külön keretezés nélkül selyemszalagjá-
nál fogva egyszerűen fel kell függeszteni a 
falra. A karbantartása is egyszerű: enyhén 
nedves törlővel át kell törölni, s máris újra 
ragyog. Ezeket a régi-újdonságokat pedig 
egy monori kereskedő, Figler Emese hozta 
el az ecserieknek. Mint mondotta, Ecseren 
idén már harmadik alkalommal voltak, 
ahová előző évi naptáruk alapján évről évre 
visszatérnek.  Lényeg a lényeg, jól sikerült 
az idei ecseri búcsú, a családok vidám, él-
ménygazdag órákat tölthettek el a Szere-
lem-patak partján. 

Vidám Antal-napi sokadalom a patakparton
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Tudnivalók az elektronikus ügyintézésről
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi 
szolgáltatások általános szabályairól szó-
ló 2015. évi CCXXII. törvény (a továb-
biakban: Eüsztv.), valamint a 451/2016 
(XII.29.) kormányrendelet célul tűzte ki 
az elektronikus ügyintézés széleskörű el-
terjesztését, egyebek között az eljárások 
gyorsítása és az adminisztratív terhek 
csökkentése, a lakosság számára a korsze-
rűbb és hatékonyabb közszolgáltatások 
nyújtása érdekében.

Törvényi kötelezettségének eleget téve 
önkormányzatunknál is megteremtésre 
kerültek az elektronikus ügyintézés alap-
vető feltételei azáltal, hogy a 2018 január 
1-jétől a Nemzeti Infokommunikációs 
Szolgáltató Zrt. által bevezetésre került 
Önkormányzati Hivatali Portál keretében 
intézhetik ügyeiket Ecseren a vállalkozá-
sok és magánszemélyek. (A portál elérhe-
tősége: https://ohp.asp.lgov.hu/ )

Az elektronikus ügyintézés gyakorlati 
megvalósítása során a cégkapus regisztrá-
ciót követően önkormányzatunk törvényi 
feltételek hiányában sajnos nem ismeri 
meg automatikusan adózóink elektro-
nikus elérhetőségeit, ezért az ügyintézés 
során arra kérjük ügyfeleinket, hogy adó-
zóink az Önkormányzati Hivatali Portál 
keretén belül indítsák ügyeiket, ennek 
segítségével adataik elérhetővé válnak 
adóhatóságunk részére is, lehetővé téve, 
meggyorsítva az elektronikus ügyintézést.

Az Eüsztv. 9. § (1) bekezdése alapján, 
ha nemzetközi szerződésből eredő köte-
lezettség alapján törvény vagy nemzet-
közi szerződés eltérően nem rendelkezik, 
elektronikus ügyintézésre köteles vala-
mennyi, a 2. § (1) bekezdése szerinti ügy 
tekintetében az ügyfélként eljáró 

1) gazdálkodó szervezet. – ide nem 
értve a lakásszövetkezetet, valamint az 
adószámmal nem rendelkező alapítványt 
és egyesületet és az EVNY-ben(egyéni 
vállalkozó nyilvántartása) nem szereplő, 
személyi jövedelemadó-törvény szerinti 
egyéni vállalkozót – elektronikus ügyin-
tézését a cégkapuja vagy 2018. december 
31-ig a törvényes képviselőjének KÜNY 
tárhelye (régi elnevezéssel ügyfélkapu, a 
továbbiakban: KÜNY tárhely) útján,

2) az EVNY-ben szereplő egyéni 
vállalkozó KÜNY tárhelye útján tart kap-
csolatot a hivatallal.

Az Önkormányzati Hivatali Portál 
magánszemélyek részére is elérhető!

Az Eüsz tv. alapján elektronikus ügy-
intézésre kötelezettektől 2018.01.01.-et 
követően papír alapon nem áll módunk-
ban ügyindító dokumentumot befogad-
ni.

Elektronikusan intézhető ügyek

A jogszabályi rendelkezés értelmében 
Önnek lehetősége van ügyeit elektronikus 
kapcsolattartáson keresztül lefolytatni, 
mikor az ügyintézés során:

• jogszabály nem írja elő az Ön szemé-
lyes jelenlétét;

• jogszabály nem teszi kötelezővé meg-
határozott okiratok másként nem pótol-
ható benyújtását;

• ezt nemzetközi szerződés vagy az Eu-
rópai Unió általános hatályú, közvetlenül 
alkalmazandó kötelező jogi aktusa kizárja;

az okirat vagy más beadvány minősített 
adatot nem tartalmaz.

Elektronikus ügyintézés helyszíne

Az Önkormányzati Hivatali Portál, 
amelyet az elektronikus ügyintézésre 

Az Önkormányzati Hivatali Portálon 
történő ügyintézéshez azonosítás szük-
séges, így rendelkeznie kell ügyfélkapus 
regisztrációval (a regisztrációról bővebb 
információ a https://ugyfelkapu.magyar-
orszag.hu/regisztracio címen érhető el).

kötelezett szervek (gazdálkodó szerve-
zetek valamint az ügyfél jogi képviselője), 
továbbá az e lehetőséggel élni kívánó ma-
gánszemélyek  az https://ohp.asp.lgov.hu  
webcímen érhetnek el.

Fontos, hogy

•  a gazdálkodó szervezet ügyfél az E-
ügyintézési tv. 14.§ (1) bekezdése alapján 
köteles bejelente-
ni az ügyintézési 
rende l ke zés ének 
nyi lvántar tásába 
(a továbbiakban: 
rendelkezési nyil-
vántartás) az elekt-
ronikus kapcsolat-
tartásra szolgáló 
elérhetőségét. En-

nek feltétele a – 2018. január 1-től kötele-
ző – cégkapu regisztráció (https://cegka-
pu.gov.hu )

• természetes személy ügyfél – ameny-
nyiben ügyeit elektronikusan kívánja in-
tézni – az ügyintézési rendelkezésének 
nyilvántartásába (rendelkezési nyilvántar-
tás) szíveskedjen alaprendelkezést tenni 
az elektronikus ügyintézés engedélyezése 
céljából.

(A rendelkezési nyilvántartás szolgál 
az ügyfelek ügyintézési rendelkezéseinek, 
illetve meghatalmazásainak rögzítésére. 
A rendelkezési nyilvántartás jelenleg a 
https://rendelkezes.kekkh.gov.hu/rny-
public/ címen érhető el, azonosítást köve-
tően)

Az Önkormányzati Hivatali Portálon 
településünk nevének kiválasztása után 
megtalálhatják az ügyek elektronikus in-
tézését biztosító nyomtatványokat (űrla-
pokat).

Illetékfi zetési kötelezettség esetén kö-
vetendő eljárás:

Az E-ügyintézési tv. 24.§ (1) bekezdése 
alapján természetes személy ügyfél jogo-
sult az ügyintézésért fi zetendő közter-
heket, adminisztratív díjakat, valamint a 
szolgáltatások ellenértékét elektronikus 
úton megfi zetni.

Az E-ügyintézési tv. 24.§ (2) bekezdése 
alapján a gazdálkodó szervezet ügyfél az 
elektronikus ügyintézést biztosító szerv 
előtti ügye során köteles az ügyintézésért 
fi zetendő közterheket, adminisztratív dí-
jakat, valamint a szolgáltatások ellenérté-
két elektronikus úton megfi zetni.

Abban az esetben, ha az elektronikusan 
indított ügy illetékköteles,  gondoskodni 
kell a megfelelő összegű eljárási illeték 
megfi zetéséről.

Az eljárási illeték Ecser Nagyközsé-
gi Önkormányzat 65100022-11354145 
számú Államig. eljárási illeték beszedési 
számlájára fi zethető meg.
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A Cserfa következő, 2018. 08. szá-
ma augusztus 14-én jelenik meg. 
Nyomdába adás: augusztus 8.  
Lapzárta: augusztus 3.

Lélekgondozó

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

Honlap: 
www.ecser.hu

Szomorúan tapasztalom, hogy az el-
temetettek nagy részét nem készítették 
fel életük döntő, megismételhetetlen 
lépésére. Mi az oka? 

A látszólagos vallásos, de Krisztus 
nélküli élet. Nem egyszer elő-
fordult, hogy a temetést kérik, 
de szentmisét nem. A szentmi-
sén is csak mint hallgatók és 
szemlélők vesznek részt. Ennek 
egyenes következménye, hogy 
nem mernek szembenézni a 
földi élet befejezésének való-
ságával. Pedig Isten ránk bízta 
a felebaráti szeretetben a gon-
doskodást. Testi és lelki. „Amit 
egynek a legkisebbek közül 
eggyel is tettetek, vagy nem tet-
tetek, Nekem tettétek, vagy nem tettétek. 
EZ IS A SÁTÁN MUNKÁJA. 

Azért jelent meg az Isten Fia, hogy 
„az ördög műveit lerontsa.” (1Jn. 3,8.) 
Az ördög pedig az „Ősbűn” folytán 
szerzője lett a halálnak, és mind annak, 
ami a halállal rokon: betegség, lelki és 
testi szenvedés. „Egy ember által lépett 
a világba a bűn, és a bűn miatt a halál”. 
(Rom. 5,12.) Így a bűn szerzője egyben 
a halálnak is, és minden szenvedés-
nek is szerzője. „Így akarta (ti. Jézus) 
halála által legyőzni azt, aki a halálon 
uralkodott, tudniillik az ördögöt, és 
így akarta fölszabadítani azokat, akik a 
halál félelmétől egész életükön át rab-
szolgasorban sínylődtek” (Zsid. 2, 15) 
Nemcsak a halálfélelme által lesz az em-
ber a sátán foglya, hanem a betegség és 
mindenféle nyomorúság által. Egy görbe 

asszony meggyógyításakor így nyi-
latkozik Jézus: „Képmutatók… Nem 
oldja el mindegyiktek ökrét vagy sza-
marát a jászoltól szombaton is, hogy 
itatni vigye? Ábrahám leányát viszont 

immár tizennyolc éve tartja fogva a sá-
tán, nem kellett föloldani szombaton.” 
(Lk. 13, 15.) 

Krisztusnak a gonosz lélekkel és tőle 
eredendő szenvedéssel és a halállal 
való kapcsolata révén van belerejtve 
a szent kenet szentségi kegyelmébe. 
A szenvedés legmélyére csak egyedül 
Krisztus tud elkísérni, szenvedésednek 
értelmet adni. A világ legfeljebb elbó-
dít, de megoldani nem tudja. Felelősek 
vagyunk a ránk bízottak lelki üdvéért. 
Ha valaki elmulasztja a beteg fi zikai 
gondozását, megrójuk. S a lelki gondo-
zását…?” Amit egynek a legkisebbek 
közül nem teszitek meg, nekem nem 
tettétek meg”. A virágok és könnyek 
nem helyettesítik…

Barotai Endre 
plébános

Miért idegenkednek, hogy 
papot hívjanak a beteghez?
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eldugott

A káptalanfüreden nyaraló lakysok a Balatonban fürdőznek A Balcsinál táborozó iskolások kirándultak Tihanyba s meglá-
togatták az András király alapította Tihanyi Bencés Apátságot.

Az időjárás miatt a tantermekben zárták a tanévet a Laky 
Ilonka Általános Iskola tanulói. Kiss Katalin igazgató az 
iskolarádión keresztül kívánt minden diáknak jó pihenést.

A Rákosmezeje Horgászegyesület éjszakai horgászversenyt 
rendezett június 23-án. Az eredmény: I. Halas János, II. Csá-
kó Dezső, III. Gébele Zsolt

Nyugállományba vonulása alkalmából maglódi és ecseri kollégái köszöntötték Székely Ágnest, az Ecseri Cserfa 
Kuckó óvoda óvónőjét. Székely Ágnes 1976-ban szerzett óvónői végzettséget. 1978-ig budapesti intézményben 
dolgozott, majd 23 évig Maglódon volt óvónő. 2004-től dolgozott az Ecseri I. számú Óvodában. Az Ecser Nagykö-
zségi Önkormányzat üdvözletét és köszönetét Gál Zsolt polgármester és Barta Zoltán jegyző adta át. 
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