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Cserfa2 Közügyek

Stanislav Gombiknak, Ecser partner tele-
pülése, a szlovákiai Cabaj-Cápor január 
25-én elhunyt volt polgármesterének em-
léke előtt egy perces néma felállással tisz-
telgett a képviselő-testület januári ülésén.
Gál Zsolt polgármester bevezető gondo-
lataiban kiemelte, egy év eltelt a válasz-
tási ciklusban. Kérte a képviselőket, hogy 
miután az ecseri lakosság választotta meg 
a képviselő testület tagjait, döntéseik 
meghozatalakor a pártpolitikai érdekeket 
hagyják fi gyelmen kívül. Felhívta a fi gyel-
met arra, munkájuk során mindig a község 
érdekei vezessék tevékenységüket. 

A képviselők a 2012. évi települési költ-
ségvetést – két tartózkodással – alkalmas-
nak találták további tárgyalásra. 

A testület januári ülésén ismételten na-
pirendre tűzte a telekadóról szóló előter-
jesztést. Elhangzott, meglehetősen későn, 
csak tavaly december derekán derült ki, 
hogyan tud a testület e témában rendeletet 
alkotni. December 7-én jelent meg a köz-
löny, amelyben szerepelt az a jogszabály, 
miszerint a korábban a kormányzat által 
felvázolt településfejlesztési adó beveze-
tése helyett az önkormányzatok tovább-
ra is vethetnek ki mind építmény-, mind 
telekadót. Akár egyszerre mind a kettőt. 
Az önkormányzati  rendelet-tervezet ösz-
szeállításánál, két területi kategória vonat-
kozásában – adathiány miatt – magasabb 
összeg került megállapításra. 

A 2011 áprilisában megtartott képvise-

lő-testületi ülés – az önkormányzat gazda-
sági programjának tárgyalásakor – támo-
gatta a helyi adó bevezetését. Évközben a 
kormányzat megállította ezt a folyamatot, 
ezért a testület nem tudta a helyi adó beve-
zetésének előkészítését tovább folytatni. 

A pontos jogszabályi háttér megszületé-
se után, december végére nyílt meg a lehe-
tőség a továbblépésre. Az önkormányzat 
külön egyeztetést folytatott a települési 
konzorcium képviselőivel, amelyen – más 
megoldások fölvetése, megfontolása mel-
lett – a telekadó tíz forintos mértékének 
megállapítása teljesíthetőnek mutatkozott. 

A képviselő-testületi ülésen elhangzott, 
ez év január 25-ig összesen 1238 adóbe-
vallás érkezett a polgármesteri hivatalba, 
amelyek közül 999 adómentes. A grémi-
um adóköteles ingatlanokra 80, 40 illetve 
10 forintos négyzetméterenkénti adót ha-
tározott meg. Elhangzott, amennyiben tíz 
forint lenne az összes területre vonatkozó 
előírás, akkor – a január 25-ig beérkezett 
bevallások alapján – 54,2 millió forint 
volna az adókivetés mértéke. Gál Zsolt ki-
emelte: a cél kettős: a vállalkozók Ecseren 
meg tudjanak maradni és fejlődni tudja-
nak, miközben az adó mértékét a biztos és 
stabil községi költségvetéshez kell igazíta-
ni. Erre törekszik a falu vezetése, de min-
den veszélyt nem tud elhárítani. A képvi-
selők döntöttek arról, hogy a polgármester 
újabb tárgyalási fordulóban képviselje az 
önkormányzat érdekeit, s csak ez után, 
rendkívüli testületi ülésen döntsenek a te-
lekadó-rendelet módosításáról.  A rendkí-
vüli testületi ülés február 1-én egységesen 
tíz forint per négyzetméterben állapította 
meg a telekadó mértékét.

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium a Kormány honlapján közzétett tervezete 
szerint Ecsert az újonnan megalakuló Gyáli Járáshoz csatolnák. A Gyáli Járásnak tag-
ja lenne még Vecsés, Ócsa, Alsónémedi, Felsőpakony.

Mint ismeretes, a Kormány tervei szerint a Járási Kormányhivatalokban lehetne 
intézni az államigazgatási hatáskörbe tartozó ügyeket. A koncepció szerint közelebb 
kerülne a közigazgatás elérése a lakosokhoz. Ezzel éppen ellenkező hatás érvényesül 
majd.

Ecser és Gyál között semmilyen közösségi közlekedési kapcsolat nincsen. Vonattal, 
vagy autóbusszal többszöri átszállással, nagy költséggel, akár 6 órás túrára is vál-
lalkozhatna az, aki Gyálon kénytelen ügyeit intézni. Ennyi erővel akár egy távolabbi 
megyeszékhelyhez is csatolhatnák községünket.

Történelme során Ecser a monori, vagy a gyömrői járáshoz tartozott, amely telepü-
lésekre most is élő, közvetlen tömegközlekedési kapcsolat működik.

A térségi hivatalok is főleg Monoron találhatóak meg.
Az Önkormányzat a tervezet nyilvánosságra kerülése után eljuttatta véleményét a 

minisztériumba. Gál Zsolt polgármester úr személyesen is tárgyalt a minisztériumban, 
majd január 25-i ülésén a képviselő-testület határozatban tiltakozott a Gyáli Járáshoz 
való csatolással szemben. A reális lehetőségeket fi gyelembe véve a Monori Járáshoz 
tartozás látszik elérhetőnek, ha Gyömrő vagy Vecsés nem lesz járási központ.

Tiltakozik a képviselő-testület
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Cserfa 31 %

A képviselők döntöttek arról, hogy a település ösz-
szevontan, kétnapos önkormányzati rendezvényként, 
május 19-én tartja a május 1-i és a gyermeknapi ren-

dezvényeket. Oka, hogy május elsején országosan is színesebb 
programokkal készülnek a nagyobb települések, illetve a civil 
szervezetek fellépőinek részvétele problémás szokott lenni, mert 
többen családi programot szerveznek a hosszú hétvégére. A 
négynapos rendezvénynek nincs értelme. Előtte pedig nem iga-
zán szerencsés megtartani. A programról, illetve a rendezvény 
költségvetéséről a februári, illetve a márciusi ülésén dönt a kép-
viselő-testület.

A képviselő-testület ülésén bemutatkozott Győri Zoltán rendőr 
hadnagy, a maglódi rendőrörs parancsnok új helyettese. Koráb-
ban Gödöllőn dolgozott. 

Tájékoztatta a képviselőket, hogy a közelmúltban elfogtak 
két fi atalkorút egy maglódi besurranásos lopásnál. Győri Zoltán 
elmondta, az elkövetők családjában sok probléma volt, muszáj 
volt a családjukból “kiemelni” őket. Az egyik fi atalkorút Berne-
cebarátiban, a másikat Cegléden helyezték el.  

A grémium egyhangúlag döntött arról, hogy a hulladékgazdál-
kodási törvény változása miatt a településnek nem áll módjában 
szemétszállítási díjat emelni. Erről a döntésről, a testület meg-
bízása alapján, Barta Zoltán jegyző tájékoztatta a szolgáltatást 
végző Kaposvári Városgazdálkodási Zrt-t.

A testület módosította a község településszerkezeti tervéről 

szóló határozatát, jóváhagyta a módosított településszerkezeti 
tervlapot és a településszerkezeti terv leírásának megváltoztatá-
sát. Előírta ezek kötelező, együttes alkalmazását.

A képviselők megbízták a polgármestert, hogy szándéknyilat-
kozatban fogadja el: az önkormányzat vállalja, hogy a Szalaska 
dűlői vízcsőszakaszt – az ívóvízvezeték megépítése és műsza-
ki átadása után – térítés nélkül átadja a Gyömrő és Térsége 
Víziközmű és Szolgáltató Kft-nek üzemeltetésre. Továbbá, szin-
tén térítés nélkül, a Fővárosi Vízművek Zrt-nek tulajdonba adja 
a Budapest közigazgatási területen lévő közműrészt.

A képviselők határoztak arról, hogy pályázatot nyújtanak be 
a Vidékfejlesztési Minisztériumhoz külterületi mezőgazdasági 
földút felújítására. A Szalaska dűlői út műszaki tervének elké-
szítésére és a pályázat előzetes összeállítására a polgármester 
szerződést köthet a kiválasztott társasággal.

A grémium állást foglalt arról, hogy – kiviteli költségbecslés 
csatolása mellett – további ajánlatot kér be a település a „6-os 
őrház” elnevezésű buszmegálló áthelyezésére. 

A község a Ferihegyi Repülőtér Posta kicserélő üzemének 
használatbavételi engedélye ügyében keresettel fordul a Kúriá-
hoz, korábban Legfelső Bíróság volt a neve, amennyiben a He-
gyi Gábor által képviselt cégek vállalják az ügyvédi költséget 
és a per egyéb jogkövetkezményeit. Ez esetben Ecser – határo-
zatlan időre –  megbízza dr. Répászky Miklós ügyvédet, hogy a 
perben a falu érdekeit képviselje.

Az ecseri polgármesteri hivatal számára is 
biztosítja egy közmunkás bérét az állam, 
így a szervezet napi hat órában foglalkoz-
tathat ilyen alkalmazottat. 

A rendkívüli időjárási viszonyok köze-
pette az ecseri közmunkás rendszeresen 
végiglátogatja az egyedül élő személye-
ket, megelőzendő az esetleges nagyobb 
bajt, tragédiát, fagyhalált. A hivatal több 

lakosról tud, aki ilyen jellegű veszélynek 
van kitéve.

Kéri ugyanakkor a lakosságot, ha tud 
egyedülálló, kiszolgáltatott személyről, 
jelezze a polgármesteri hivatalban.

Gál Zsolt polgármester elmondta, a tél 
folyamán több rászoruló családnak tudtak 
tüzelőt biztosítani, volt, ahol élelmiszerrel 
segítettek a nehéz napokon.

Figyeljünk, segítsünk, jelezzünk!

Ecserért Községfejlesztő 
és Szépítő Egyesület 
18685303-1-13
Ecseri Nebulók Szervezete                                                       
18675050-1-13
Ecseri Polgárőr Egyesület                                                           
18670330-1-13
Rákosmezeje Horgászegyesület                                            
19169280-1-13

Segítség Közalapítvány                                                                
18674640-1-13
Ecseri Zöld Koszorú 
Hagyományőrző Kör  
8689974-1-13
Rábai Miklós 
Művelődési Ház 
és Könyvtár      
16795808-1-13

Ecseri egyesületi adószámok, 
SZJA 1 % átutaláshoz

Ecser Községi Önkormányzat pályázatot 
hirdet a Műszaki Csoportba nehézgép-
kezelő munkakör betöltésére. Illetmény 
megállapítása és a juttatások a közal-
kalmazotti törvény, valamint cafetéria 
juttatások éves keret szerint. Pályázati 
feltételek: magyar állampolgárság, bün-
tetlen előélet (erkölcsi bizonyítvány) , 
egészségügyi alkalmasság,  nehézgép-
kezelői bizonyítvány és igazolt szakmai 
gyakorlat A pályázat elbírálásánál előnyt 
jelent: C kategóriás jogosítvány A pályá-
zat benyújtásának határideje és módja: 
2012.II.24.  Postai úton vagy személye-
sen: Ecser Polgármesteri Hivatal (2233 
Ecser, Széchenyi u. 1.) vagy e-mailban: 
polgarmesterihivatal@ecser.hu címre. A 
pályázat elbírálása: interjút követően a 
munkáltatói jogkör gyakorlója, Gál Zsolt  
polgármester  dönt 2012. II. 28-ig.

Nehézgépkezelő 
kerestetik

A vízdíj összege Ecseren:  a lakosság által 
fi zetendő vízdíj: 338 Ft+ÁFA/m3, közü-
leti fogyasztó: a gazdálkodó szervezetek 
által fi zetendő 481 Ft+ÁFA/m3. A csator-
nadíj összege Ecseren:  a lakosság által 
fi zetendő: 460 Ft+ÁFA/m3, gazdálkodó 
szervezetek által fi zetendő (közületi fo-
gyasztó):  518 Ft+ÁFA/m3 

Víz- és csatornadíjak 11
EE

íízzzz- ééésss cccsssaaatttooorrrnnnaaadddíííjjjjaaakkk

Stanislav Gombík, a szlovákiai Cabaj-Cápor volt polgármestere január 25-én, hosz-
szan tartó betegség után, 69 éves korában elhunyt. Cabaj-Cápor Ecser partner tele-
pülése. A temetésen Ecsert Gál Zsolt polgármester és felesége, valamint Szatmári 
Zsuzsanna képviselte.
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Cserfa4 Fókusz

Vízveszteségeink felszámolásáért!
Rég látott hideg 
köszöntött ránk, 
január végére. 
Ilyen időjárás-
ban a hó eltaka-
rítása és a síkos-
ság mentesítés a 
legnagyobb fel-
adat. Bevallom, 
a havazást egy 
kicsit vártam is, 
hogy kipróbál-

hassuk az új VOLVÓ-t, éles helyzetben. A 
régi traktort is hadra fogtuk, így két jármű 
tisztította az utakat. Többen kézi erővel 
is lapátolták a havat a buszmegállókban 
is, bár ez nem az önkormányzat feladata 
lett volna. A szervezettséggel még voltak 
problémák, de reméljük legközelebb eze-
ket is ki tudjuk küszöbölni.  

A zord időjárásban különös gondot kell 
fordítani az idős, egyedül élő emberekre. 
Két hónapos időtartamra egy fő foglalkoz-
tatására nyílt lehetőség, aki felkeresi eze-
ket az embereket és szükség esetén segít 
nekik vásárolni, gyógyszert beszerezni. 
Sokakat segített az önkormányzat tűzifá-
val a fakivágáskor és a mostani helyzetben 
is. Szeretném kérni az ecseri lakosokat is, 

ha segítségre szoruló személyről van tudo-
másuk, jelentsék a Polgármesteri Hivatal-
ban, hogy időben tudjunk lépéseket tenni 
az érdekükben. 

A talajterhelési díjjal kapcsolatban vál-
tozás történt. A 2011. évi CCI. törvény 
234.§-a módosította a környezetterhelési 
díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 
12§ (3) bekezdésében foglaltakat, mely a 
talajterhelési díj egységdíjának mértékét 
2012. február 1-jei hatállyal a korábbi 120 
Ft/m3 helyett 1 200 Ft/m3 összegben ha-
tározta meg.

Erre az évre vonatkozóan, tehát a jövő 
évtől kezdődően a díj összege a tízszeresé-
re emelkedett. Javaslom, hogy az érintet-
tek időben gondolkodjanak el azon, hogy 
esetleg érdemesebb a csatornahálózatra 
csatlakozni. 

Én is szeretném tájékoztatni a lakosokat, 
hogy a telekadó rendeletünket módosítot-
tuk, és ezzel Ecseren egységesen 10,-Ft/
m2 lett a telekadó mértéke. A befektetői 
csoportokkal az önkormányzat további 
egyeztetéseket folytat.

Már több éve probléma a faluban, hogy 
nagy a vízveszteség. Jelenleg ez 44 száza-
lék, ami még akkor is igen magas szám, 
hogy tudjuk a vezetékhálózat öreg. A prob-

léma megoldására már tavaly is tettünk 
lépéseket, és most megkezdődött a fel-
derítés.  Szerződést kötöttünk a Fővárosi 
Vízművekkel. A cég modern műszerekkel 
felkutatja az elfolyás helyeit. A munkát 
megkezdték már, bár most a hóesés miatt 
le kellett álljanak. Az olvadás után folytat-
ják a méréseket, és az eredmények isme-
retében megtehetjük a további lépéseket. 

A Vidékfejlesztési Minisztérium pályá-
zatot írt ki külterületi földutak fejleszté-
sére. A Szalaska dűlő tekintetében ez ked-
vező lenne, mert itt a vízvezeték építése 
miatt amúgy is földmunkákat végzünk.  
A pályázat a földút stabilizálása mellett 
a csapadékvíz elvezetésének gondját is 
megoldaná.  Ugyan nem aszfaltos út jön 
létre, de a jelenlegi állapothoz képest a 
változás minőségi javulást hozna. Remél-
jük sikerül nyernünk ezen a pályázaton és 
akkor mindez meg is valósulhat. 

                   Gál Zsolt
polgármester

Téli Ecser Téli Ecser 

Falugyűlés! Tisztelt Ecseri Lakosok! 
Március 5-én 18 órai kezdettel Rendkívüli 
Falugyűlést tartunk a Rábai Miklós Művelő-
dési és Közösségi Ház Könyvtár nagytermé-
ben. A Falugyűlés témája a telekadó kérdése.

Polgármesteri Hivatal
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Cserfa 5Télidő

Sítábor SzlovákiábanSítábor Szlovákiában

A Laky Ilonka Általános Iskola testnevelés-tanára 
januárban sítábort szervezett, ami a szlovák telepü-
léssel, Cabaj-Cáporral kialakított jó viszonynak is 
köszönhető. 

Az ötnapos programban, a gyerekeken kívül, az 
érdeklődő szülők is részt vehettek. Több, mint negy-
venen indultak útnak Ecserről a havas tájak felé. 

Az úti cél Skalka Arena volt, ami Körmöcbánya 
közelében helyezkedik el. A megérkezés nem volt 
zökkenőtől mentes, hiszen akkora hó fogadta a csa-
patot, hogy a nagy buszok meg sem tudták közelí-
teni a szálláshelyet. Helyben kellett kisbuszokat bé-
relni, ami végül eljuttatott mindenkit az úti célhoz. 
A táborozás jó hangulatú volt. Akik úgy érkeztek, 
hogy tudtak síelni, azok probléma nélkül vették az 
akadályokat, szívesen segítettek azoknak, akiknek a 
lábán még síléc sem volt soha.  A tábor végére a kék 
pályát már mindenki teljesíteni tudta.

Sajnos az utolsó napon, közvetlenül a haza indu-
lás előtt történt egy baleset. Egy fi únak eltört a lába. 
Őt még Szlovákiában szakszerűen ellátták, és Szil-
ágyi Károly alpolgármester személygépkocsival kü-
lön hozta haza, hogy minél előbb további ellátásban 
részesülhessen.

A résztvevők szeretnék, ha máskor is nyílna lehe-
tőség hasonló programok szervezésére.
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Cserfa6 Kötelezettség

Jelentősen emelkedik 
a talajterhelési díj mértéke
Tízszeresére emelkedik a talajterhelési díj 
2012. február 1-jétől a vonatkozó törvény 
értelmében, így Ecseren 1.800 forintot 
kell fi zetni minden egyes elfogyasztott 
köbméter ivóvíz után azoknak, akiknek az 
ingatlana nincs rákötve a kiépített szenny-
vízcsatornára.

A törvényi módosítás a talajterhelési díj 
egységdíjának mértékét a korábbi 120 fo-
rint/m3 helyett 1 200 Ft/m3 összegben ha-
tározta meg. A megváltozott mérték 2012. 
február 1-jétől már hatályos, így az ettől 
az időponttól keletkezett szennyvíz után 
magasabb díjat kell majd fi zetni. 

Ecser területérzékenységi szorzója 
1,5, így az egységdíj másfélszeresét kell 
köbméterenként számolni. Ez azt jelen-
ti, hogy egy köbméter ivóvíz-fogyasztás 
után 1 800 forint talajterhelési díjat kell 
majd fi zetni. 

Talajterhelési díjfi zetési kötelezettség 
azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag 
rendelkezésre álló közcsatornára nem köt 
rá, és helyi vízgazdálkodási hatósági, il-
letve vízjogi engedélyezés hatálya alá 
tartozó szennyvízelhelyezést, ideértve az 
egyedi zárt szennyvíztárolót is, alkalmaz. 

Ecseren közel 180 háztartás van, aki 
még nincs rácsatlakozva a szennyvízhá-
lózatra.

A talajterhelési díj alapja a szolgáltatott 
víz mennyisége, csökkentve a külön jog-
szabály szerinti locsolási célú felhaszná-
lásra fi gyelembe vett víz mennyiségével.

A talajterhelési díj alapja csökkenthető 
azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel, 
amelyet a kibocsátó szennyvíztárolójá-
ból, olyan arra feljogosított szervezettel 
szállíttat el, amely a folyékony hulladék 
jogszabályi előírások szerinti elhelyezését 
igazolja.

A helyi vízgazdálkodási hatósági jog-
körbe tartozó szennyvízelhelyezéshez 
kapcsolódó talajterhelési díjat a kibocsá-
tónak (fogyasztónak) kell megállapítani, 
bevallania és megfi zetnie (önadózás) a 
tárgyévet követő év március 31-éig. Eb-
ből következően a T. Fogyasztók a maga-
sabb díjfi zetéssel először 2013. március 
31-én szembesülhetnek.

A bevallások kézbesítése folyamatban 
van, továbbá a nyomtatvány letölthető a 
www.ecser.hu oldalról.

A talajterhelési díjjal kapcsolatos kér-
déseivel szívesen állok rendelkezésükre 
ügyfélfogadási időben H.: 8.00-12.30 és 
13.00-18.00, Sz.: 8.00-12.30 és 13.00-
16.00 óra között, és telefonon: 06-29-335-
161.                                      Török Ildikó

adóhatósági főmunkatárs

A szolgáltatónál (Gyömrő és Térsége Vízi-közmű Szolgáltató KFT, Gyömrő, Lengyel 
u. 8/a) kérelmezett csatorna rákötési igény benyújtásával egyidejűleg, a kérelmezőnek 
rendelkeznie kell, az ingatlanra vonatkozó közműfejlesztési hozzájárulás megfi zetését 
bizonyító - a helyi önkormányzat által kiadott -eredeti, 30 napnál nem régebbi iga-
zolással. (Beszerezhető a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportjától ügyfélfogadási 
időben: H.: 8.00-12.30 és 13.00-18.00 ,Sz.: 8.00-12.30 és 13.00-16.00, P.: 8.00-12.00)
A Gyömrő és Térsége Vízi-közmű Szolgáltató KFT-nél (Gyömrő, Lengyel u. 8/a) a 
beadott kérelemmel egyidejűleg, fi zetendő a csatorna műszaki átvételének díja (2012-
ben bruttó 5500 Ft).

A kivitelezési munkálatok elvégzésére a kérelem benyújtását követő 30 nap áll ren-
delkezésre.

A csatorna tisztítóidom kiépítése, valamint az ingatlanon belüli kivitelezési munka 
minden estben a tulajdonost terheli. 

A rákötéssel kapcsolatos információt a kérelmező a szolgáltatótól kapja.
A kivitelezést követően – előzetes egyeztetés alapján – a műszaki átvétel, valamint a 

szolgáltatási szerződés megkötése a helyszínen történik. 

Tájékoztató a csatornahálózatra 
való rákötés eljárási rendjéről

óó aaaa ccccssssaaaatttttoooorrrrnnnnaaaahhhh

Az egyes miniszterek, valamint a Minisz-
terelnökséget vezető államtitkár feladat- 
és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) 
Korm. rendelet 37. § b) és q) pontja alap-
ján a belügyminiszter felelős az élet és va-
gyonbiztonságért, valamint a katasztrófák 
elleni védekezésért.

Az időjárási előrejelzések szerint vár-
hatóan hosszabb ideig fennálló szélsősé-
gesen hideg időjárás miatt a hajléktalano-
kat, az elesetteket és a magányosan élőket 
fenyegető veszélyhelyzet megelőzése és 
elhárítása érdekében különböző intézke-
dések szükségesek.

Az intézkedések között szerepel a 
szeszesital árusító és kiszolgáló helyek 
nyitvatartási idejének fokozott és folya-
matos ellenőrzése. Az ellenőrzések során 
várhatóan szabálysértési eljárások kezde-
ményezésére kerülhet sor, az egyes sza-
bálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) 
Korm. rendelet 12. §-ában foglalt, a sze-
szesital árusítás, kiszolgálás és fogyasztás 
tilalmának megszegése szabálysértés el-
követése miatt.

Az ilyen esetekben jellemző elköveté-
si magatartás a szemmel láthatóan részeg 
állapotban lévő személyek szeszesitallal 
történő kiszolgálása, illetve a szeszesital 
árusítására vagy a közterületen történő 
fogyasztására vonatkozó tilalmak meg-
szegése.

A rendkívüli hideg időjárás különösen 
veszélyes lehet az ittas állapotban közte-
rületen tartózkodó személyek esetében, 
ezért indokolt, hogy az ilyen láthatóan 
ittas személyeket a vendéglátóhelyek 
ne szolgálják ki, illetve a meghatározott 
nyitvatartási időt – különösen az éjszakai 
órákban – a fokozott veszélyhelyzetre 
tekintettel ne lépjék túl, a meghatározott 
előírások kereteit tartsák meg.

Amennyiben az elrendelt, fokozott el-
lenőrzés keretében ilyen, vagy hasonló 
cselekmény miatt érkezik feljelentés, ké-
rem, hogy a szabálysértési hatóságok a 
büntetés kiszabásánál, az elkövetett cse-
lekmény társadalomra veszélyességét, a 
súlyosabb következmények megelőzését, 
valamint az alkalmazott intézkedés vagy 
büntetés kellő visszatartó hatásának el-
érését, a további szabálysértések megelő-
zésének célját – igazodva a cselekmény 
súlyához – vegyék fi gyelembe.

Dr. Pintér Sándor
belügyminiszter

Italboltok fokozott 
ellenőrzése
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A Közönség-díjat Ecseren természete-
sen az Ecseri Sportkör csapata nyerte az 
I. Ecseri Böllérfesztiválon január 14-én. 
A falu Tájházában megszervezett ese-
ményen sikeresen szerepelt a másik két 
résztvevő, a Gyömrői Hagyományőrző 
Kör, illetve a törökszentmiklósi-ecseri 
közös gárdája is. 

A szakmai zsűri mindhárom csapat tel-
jesítményében talált olyan elemet, amely-
lyel az adott kategóriában az élen végez-
hettek. Versenyeztek a fogópálinkák, a 
forralt borok, a kolbászok, a hurkák, így 
minden csapat sikeresnek ítélhette ecseri 
szereplését. A törökszentmiklósiak ezút-
tal is betöltötték a különlegesen hosszú, 
tizenhárom méteres kolbászukat, a böllér-
találkozóra ellátogató ecseriek nagy taps-
sal jutalmazták a produkciót.

De menjünk sorjában. Veszelovszki Jó-
zsef ötletgazda elmondta, tavaly nyárom 
beszélgettek először egy esetleges ehhez 
hasonló rendezvény tervéről Gál Zsolt 
polgármesterrel. A szomszédos Gyömrőn 
már tíz éves hagyománya van e népszerű 
téli, látványos közösségépítő program-
nak. Ez is hozzájárult a döntéshez, hogy 
idén Ecseren is megrendezzék kísérleti 
jelleggel az első böllértalálkozót, s a la-
kossági fogadtatástól függően döntenek 
arról, hagyományt fejlesztenek-e belőle. 
Akik ezen a hétvégén ellátogattak a Táj-
ház udvarára, és belekóstoltak a hangu-
latos disznótorozásba, a fi nom ételekbe, 
italokba, részt vettek jóízű beszélgetések-
ben, minden bizonnyal igennel szavaznak 
a folytatásra.

A rendezvényen három sertés esett 
áldozatul. Két 110, és egy 140 kilós. A 
polgárőrök, Hosszú Mihály vezetésével 
már előző este kivonultak, hogy őrizzék a 
rendezvény kellékeit: sátrakat, asztalokat, 
edényeket, húsfeldolgozó eszközöket. És 
természetesen a malacokat, amelyek szin-
tén 13-án érkeztek a találkozó helyszíné-
re. Nekik, szegénykéknek a 13-as szám 
nem hozott szerencsét.

Bár, mint ifj. Sándor Lajos, az ecseri 
csapat szakmai irányítója, aki a Bercsényi 
Miklós Élelmiszeripari Szakközépisko-
lában oktatja is a húsfeldolgozást, meg-
nyugtatott. Humánus módon, kábulatban 
szenderülnek jobblétre a cocák, elaléltan 
szúrják őket át az égi világba.

Természetesen a jó szúrásnak is van 
ismérve. A vérnek ugyanis 70-80 száza-
lékban el kell hagynia az állat testét. A 

hús állagán látszik, milyen munkát vég-
zett a böllér. Az ecseri csapatnál jót, mert 
a sertés 7-8 liter véréből mintegy 5 liter 
kijött. Különleges véreshurka lett belőle. 
Úgynevezett sváb hurka, ami annyit tesz, 
hogy rizs helyett zsemlekockák kerülnek 
az alapanyagba.

Sándor Lajos kedvenc disznótoros cse-
megéje a friss húsból készült pecsenye. 
– Annak a húsnak, ami még nem hűlt ki 
egészen más az íze, mint amit a hentes-
nél veszünk a boltban. Érdemes egyszer 
kipróbálni! – mondja a szakember. 

Hosszú Mihály is nagymester az üstök 
környékén. Most különleges toroskáposz-
ta, illetve a kolbász készítésére kapott 

felkérést a tizennégy fős ecseri csapat 
vezetőjétől, Szilágyi Józseftől. A szabol-
csi toros káposztája attól szabolcsi, hogy 
Hosszú Mihály arról a vidékről szárma-
zik. S azért különleges, mert sokféle hús-
ból készíti: comb, tarja, oldalas, lapocka 
egyaránt kerül bele, s a végső ízt izgalmas 
fűszerezéssel adja meg neki.       

A Gyömrői Hagyományőrző Kör csa-
patának vezetője Kossuth László. Tíz éve 
ő indította el a szomszéd község böllér-
fesztiváljait. Az egykori kárpitos mester 
most 60 éves, nyugdíjas, a város képvise-
lő testületének tagja. Több kulináris ren-
dezvénysorozat elindítója. 

A disznótorozás azonban gyerekkora 
óta a vérében van. Tizennégy éves volt, 
amikor egy családi disznótorra nem ér-
kezett meg a böllér. Édesapja rápillantott, 
mintegy jelezve: – Te következel fi ú! Ak-

kor szúrt először. – Nem féltem! A család-
ban hagyomány volt a disznóölés, láttam 
eleget, hogy csinálja az apám! Meg is di-
csért utána, ami nagy büszkeséggel töltött 
el – mondja. – Gyömrőn nagyon fontos a 
hagyományápolás. Az elmúlt húsz évben 
sokféle ember települt a városba, újra 
kellett ereszteni a közös gyökereket.  Ré-
gen a disznótorozásnak nagy jelentősége 
volt a településeken. Nem volt olyan hét, 
hogy valamelyik háznál ne vágtak volna. 
Az emberek mentek egymásnak segíteni. 
A kóstolóból pedig, amit mindenki adott 
a másiknak, jóformán egész télen át élel-
mezték így egymást a családok. Eközben 
a közösségi élet is erős volt. Ezeken a 

hagyományőrző találkozókon azt szeret-
nénk elsősorban elősegíteni, hogy az egy-
egy településen élők kerüljenek közelebb 
egymáshoz, legyen minél jobb a közössé-
gi hangulat – magyarázza.

– Hogyan kell élnie egy olyan ember-
nek, akit Kossuthnak hívnak? – kérdeztük 
a gyömrői csapat vezetőjét.

– A név kötelez. Méltónak kell lenni 
Kossuth Lajoshoz. Szeretni kell a hazát, 
az embereket, tetteinkkel javukat kell 
szolgálni! Igyekszem ennek eleget tenni! 
– válaszolta.

A törökszentmiklósi-ecseri vegyes 
csapat voltaképpen egy cég, a Koszta 
Sped Kft. két telephelyének dolgozóit 
tömörítette. A kft. a GLS csomagszállító 
makroszervezet tagja. 

(Folytatás a 9. oldalon)

Sikeres böllérfesztivál Ecseren

Ifj. Sándor Lajos, Turcsik István és Szűcs Tamás, közösen az Ecseri Sportkör csa-
patának többi tagjával, Közönség-díjas teljesítményt nyújtott
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Első osztályosok 
iskolai beíratása
Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy 
az első osztályosok beíratása a 
2012/2013-es tanévre
2012. március 20-án (kedd)
8 órától 15 óráig
2012. március 21-én 
(szerda) 
12 órától 17 óráig
2012. március 22-én 
(csütörtök)
8 órától 15 óráig
tart a Laky Ilonka Általános Isko-

lában, 2233 Ecser, Rákóczi u. 1-3. 
(tel.: 29-335-164)
Kérjük, hozza magával:

– Az óvodai szakvéleményt,
– A gyermek Születési Anya-

könyvi Kivonatát,
– A gyermek TAJ-kártyáját,
– A gyermek Hatósági Bizonyít-

ványát vagy lakcímkártyáját,
– A szülők személyi igazolvá-

nyát
– 1 db igazolványképet (diákiga-

zolványhoz)

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy 
a Laky Ilonka Általános Iskolában
nyílt tanítási napok lesznek
2012. március 20-22-ig
melyre szeretettel várunk minden 
kedves érdeklődőt.

Kérjük a vendégeket, hogy legye-
nek szívesek az alábbi csengetési 
rend szerint látogatni az órákat.
1. óra    8.00 –   8.45
2. óra    9.00 –   9.45 
3. óra  10.00 – 10.45
4. óra  11.00 – 11.45
5. óra  12.00 – 12.45
6. óra  13.00 – 13.45

Iskolavezetés

Nyílt tanítási napok

Az óvodáskorú gyermek alapvető, legtermészetesebb meg-
nyilvánulási formája, önérvényesítési módja a mozgás.

Mivel a 3-7 éves gyermek fejlődésében a mozgás jelentős 
szerepet tölt be, az 1. számú Óvodában fontosnak tartjuk, 
hogy a gyermek sokat mozogjon, mivel a mai elkényelme-
sedett-rohanó világban, kevés fi gyelmet fordítanak az aktív 
sportra.

Óvodánkban is próbálunk minél több mozgási lehetőséget 
biztosítani számukra. A mindennapi kis tornán keresztül a 
nagy testnevelésig, amit a gyermekek minden héten nagyon 
várnak, és örömmel végeznek. Az udvari nagymozgásokon 
túl is biztosítunk számukra plusz lehetőségeket és tevékeny-
ségeket. Óvodánkból 10 héten keresztül úszni visszük gyer-
mekeinket. Szintén jó mozgáslehetőség számukra a néptánc 
illetve a foci, amelyeket óvodánkban kiváló szakértők tarta-
nak. Ebben a tanévben vettünk részt először a Magyar Lab-
darúgó Szövetség által szervezett mozgásprogramban, amely 
három alkalommal biztosít mozgásos időtöltést gyermekeink 
számára.

Első alkalommal január 14-én Pécelen, a Szemere Pál Álta-
lános Iskola tornatermében volt fociedzés, ahol Tutor Csaba 
az MLSZ mozgásprogram vezetője ismertette az akció lénye-
gét. Játék közben erősödött a gyermekekben a csapat szelle-
me, szépen összedolgoztak fi gyeltek társaikra és szurkoltak 
egymásnak. Nagy öröm volt látni gyermekeink ragyogó arcát, 
még ha olykor öngólt is rúgtak, akkor sem keseregtek, hanem 
azt kérdezték, mikor jöhetnek legközelebb is.

Zahorecz Renáta

Ha nem repülhetsz, fuss!
Ha nem futhatsz, menj!

Ha nem mehetsz, csússz! 
De bárhogy is legyen: mozogj! 

(Martin Luther King)

A mozgás öröme

A 2. számú Óvoda gyerekei jeles eseményen vehettek részt január 
második szombatján. A rendszeresen megrendezésre kerülő Bozsik 
Torna résztvevőiként nagy élményben volt részünk. Három csapat-
ban, három különböző időpontban keltünk útra szülők, gyerekek, 
pedagógusok Pécelre, az esemény színhelyére.

Kíváncsian kémleltük ellenfeleinket a focimeccs megkezdése 
előtt. A gyerkőcök izgatottan bújtak bele a csapat összetartozását 
jelképező mezekbe, majd némi útbaigazítás után kezdetét vette a 
játszmák sorozata. A szabályokat többé-kevésbé betartva sikerült 
nagyon sokszor hálóba küldeni a labdát.

A fi úk lelkesedését első pillanattól az utolsóig kipirult arcuk, 
csillogó szemük bizonyította, a sikereken felbuzdulva sorozatban 
megrengették az ellenfél kapuját. A lányok némi vonakodás után 
próbálták ki a futball szépségeit, majd sikerült olyan mértékben 
megkedvelniük, hogy közülük néhányan focistának készülnek a 
jövőben.

Lelkes szurkolótáboruk: szüleik, társaik, és pedagógusaik szemé-
lyében rekedtségig lelkesítették a csapatokat. Az ügyes lábmunká-
nak, a kiváló összjátéknak, és a lelkes rajongóknak köszönhetően 
gyönyörű eredményt értünk el: a legtöbb gólt mi szereztük, így az 
összesítésben csapatunk elsőként végzett.

Névsorban a jövő focistái: Andor, Andris, Barnabás, Bence, Bogi, 
Douglas, Eszter, Fercsi, Gergő, Kamilla, Kinga, Krisztián, Levi.

Ferenczei Éva

A foci az foci
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A Zeleny veniec Hagyományőrző kör szá-
mára aratással kezdődött az új év. Sajnos 
nem fi aink jeleskedtek most, mint nyaranta 
szoktak, hanem közülünk aratott a végső 
kaszás.

Két olyan személytől vettünk búcsút 
januárban, akik sokat tettek ecseri hagyo-
mányaink megőrzésében: Sztancsik Ilo-
na nénit (a rokoni kötelék miatt nekem 
egyszerűen csak Tyetka) és Raukó Annus 
nénit kísértük ki a temetőbe. Mindketten 
gyermekkoruktól kezdődően őrizték a falu 
szokásait, hagyományait. Ilona néni élete 
végéig hűen hordta az ecseri népviseletet. 
Évtizedeken át segítette a néptánccsopor-
tot, hiszen már az ötvenes években szép 
tornácos parasztházuk udvarán forgatták a 
híres Ecseri lakodalmas fi lmet. Később is 
többször bocsátotta rendelkezésre házuk 
udvarát ecseri témájú fi lmforgatásokhoz, 
rendezvényekhez. Régi emlékeinek felele-

venítésével sokban segítette hagyomány-
őrző tevékenységünket. Az ecseri népi ha-
gyományok szeretetén kívül hetven éven 
keresztül díszítette az Úrnapi körmeneti 
búdkát és oltárt. Ő volt az utolsó tanúja a 
Mikla Pál ecseri plébános elhurcolása előtti 
estének is.

Raukó Annus néni hosszú éveken át ak-
tív tagja volt az ecseri néptáncegyüttesnek.  
Igényesen elkészített ecseri népviseletét 
még idős korában is büszkén viselte a nyug-
díjas tánccsoport tagjaként. Sok közös fel-
lépés emléke marad meg vele kapcsolatban 
a fi atalabb néptáncos korosztály emléke-
zetében. Szívet derítő humorára jókedvvel 
gondolunk vissza mindig. Most már mind-
ketten fentről kísérik fi gyelemmel és imáik-
kal ecseri közösségünk életét. 

Ilona néni, Annus néni: Isten velük – 
Zbohom!

A hagyományőrző kör vezetősége

Zbohom!
A Magyar Kémény Kft. értesíti a lakos-
ságot, hogy a belügyminiszteri rendelet 
értelmében a kötelező kéményseprő ipari 
szolgáltatást a társaságuk alkalmazásában 
lévő dolgozók látják el Ecser területén. A 
kötelező szolgáltatásokból fakadó felada-
tokat február 16. és április 28. között látja 
el a cég. A társaság alkalmazásában álló 
dolgozók arcképes kitűzővel rendelkeznek. 

Figyelem!
Kéményseprés!

Uitz József és felesége a napokban ünne-
pelte házasságközésük 60. évfordulóját. 
A Cserfa márciusi száma riportot közöl 
az Uitz házaspár életéről. 

60 éve történt

I. Ecseri Amatőr Asztalitenisz Torna az 
Ecser Sport Egyesület és a Művelődési 
Ház szervezésében 

Időpont: 2012. február 25. szombat, 
10 óra

Helyszín: Rábai Miklós Művelődési és 
Közösségi Ház

Kategóriák: Férfi  és női
Jelentkezés: Szilágyi Józsefnél 

(06/20/9817-614) vagy a művelődési 

házban (06/29/335-346).
Gyakorlási lehetőség: Hétfőn és pénte-

ken 19-21 óráig a művelődési házban 
Jelentkezési határidő: 2012. február 22. 

szerda 20 óra
Nevezési díj: 1000 Ft. 
Kérjük, hogy mindenki hozza magával 

az ütőjét!
A szervezők korlátozott számban tud-

nak ütőt biztosítani. 

I. Ecseri Amatőr Asztalitenisz Torna

A Cserfa következő száma már-
cius 16-án jelenik meg. A lap-
zárta időpontja: március 6.

(Folytatás a 7. oldalról)
Mint Bojtok György csapatvezető el-

mondta, úgy érkeztek az ecseri találko-
zóra, mint Túrkevei Böllérfesztivál díj-
nyertes csapata. Ott készítették el először 
az aranyérmet nyert tizenhárom méteres 
kolbászukat, amelynek párját Ecseren is 
megtöltötték január 14-én, a publikum 
nagy elismerése közepette. A hattagú 
hentes csapat három pillére – rajta kívül – 
Sztancsik Csaba és Molnár Mihály. 

A törökszentmiklósiak sikeres fesztivá-
li szerepléseinek kulcsa az alföldi ízekben 
keresendő. Arrafelé valamivel fűszere-
sebben sütnek-főznek, ez vonzza legin-
kább feléjük a kulináris élvezetek iránt 
érdeklődő látogatókat. 

– Ecsert nagyon szeretjük! Korrekt, 
tisztességes emberek élnek itt! Ha ko-
csiban ülök, fáj a fejem, és meglátom az 
Ecser táblát, minden bajom elmúlik.  Így 
vannak a kollégáim is vele – mondja Boj-
tok György. 

– Örülök, hogy megrendeztük a böllér-
fesztivált! – értékeli a jó sikerült napot ifj. 
Sándor Lajos. – Nagy öröm együtt lenni, 
a versenytársakat, az érdeklődő ecserieket 
megkínálni a saját ételünkkel, italunkkal. 
A verseny nem vérre megy, nem egymás 
ellen dolgozunk, hanem azért, hogy minél 
jobban érezzük magunkat egymás társa-
ságában. 

Az időjárás kegyeibe fogadta a I. Ecseri 
Böllérfesztivál résztvevőit. Szépen sütött 
a nap, a jeges eső elvonult, s bár csípős 
volt a szél, ez nem tudta lehűteni a Tájház 
vendégeinek hangulatát. Gál Zsolt pol-
gármester jó házigazdaként mindenütt ott 
volt, szervezett, beszélgetett a vendégek-
kel. Többen mondták neki: jó ötlet volt 
útjára indítani e hangulatos disznótoros 
találkozót. Várják a jövő évi folytatást!

Böllérfesztivál

Téli EcserTéli Ecser
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2012. február 17-én, pénteken 15-17 óráig
Kreatív kuckó
Dekupázs (szalvéta) technika 
E technika napjainkban nagyon népszerű, sok-
oldalúan használható. Szalvéta technikával 
különböző használati tárgyakat, dísztárgyakat, 
képeket készíthetünk, dekorálhatunk. 

2012. március 2-án, pénteken 15-17 óráig
Kreatív kuckó
Gyöngyfűzés

2012. március 3-án, szombaton 16 órától
Rubik kocka verseny
Amatőr verseny, amire korhatár nélkül vár-
juk a jelentkezőket. Két kategóriában lehet 
nevezni: rubik kocka és mini kocka. Nevezé-
si díj nincsen. Jelentkezéseket 2012. február 
28-ig tudunk elfogadni a művelődési házban. 
(06/29/335-346)
2012. március 7-én, szerdán 10 óra
Mesesarok
Mikola Péter zenés gyermekműsora

Ecser Község Önkormányzata sok szeretet-

tel meghívja Önt és kedves családját 2012. 
március 14-én, szerdán 18 órára a Rábai 
Miklós Művelődési és Közösségi Házba, az 
1848-49-es forradalom és szabadságharc 
tiszteletére rendezett ünnepi műsorra és az 
azt követő fáklyás felvonulásra. 
Közreműködnek a Laky Ilonka Általános 
Iskola tanulói.
A felvonulásra fáklya igényelhető az Általá-
nos Iskolában (Tel.: 335-164)

Februárban induló új programjaink

2012. február 6-tól minden hétfőn és pénteken 
19-21 óráig lehetőség van asztaliteniszezni a 
művelődési házban. Minden érdeklődőt szere-
tettel várunk!

A programokról további részletes információ a 
művelődési házban kapható.
Rábai Miklós Művelődési és Közösségi Ház
2233. Ecser, Bajcsy-Zsilinszky utca 3. 
Telefon: 06(29)335-346
www.ecsermuvhaz.hu

A Rábai Miklós Művelődési Ház rendezvényei

A Monori Rendőrkapitányság közigaz-
gatási eljárást folytat egy ismeretlen kb. 
65-70 év körüli férfi  rendkívüli halála 
miatt, akit 2012. január 13-án 17 óra kö-
rüli időben Gyömrő vasútállomástól 350 
méterre Budapest irányába, a Sülysápról 
Budapest, Keleti Pályaudvarra tartó sze-
mélyvonat elütötte, és 
ennek következtében 
a helyszínen életét  
vesztette. 
Személyleírás: kb. 
175-180 cm magas, 
erős testalkatú, erősen 
kopasz (rövid ősz haj 
csak a halánték tájé-
kon, illetve a tarkón), 
kék szemű, rövid, ősz, 
borostás arcszőrzetű, 
erősen hiányos foga-
zatú (alul két ezüst 
fogpótlás található). 

Ruházat: Fekete 
színű, 42-es méretű, 
Power feliratú vászon 
sportcipő, fekete szö-
vetnadrág, barna, bőr nadrágszíj, barna-
fehér kabát (hát részén egy nonfi guratív 
minta látható), sötétkék garbó, mintás 
polár pulóver, szürke mellény, fekete, kö-
tött, Giant feliratú sapka, fekete bőrkesz-
tyű. 

Az elhunyt kezén ezüstszínű, fém szíjas 
karóra, jobb kéz gyűrűs ujján, arany kari-
kagyűrű, illetve mellette egy törött szem-
üveg volt. 

Különös ismertetőjel: Mellkas bal ol-
dalán egy 15x0,5 cm-es heg, illetve a bal 
lapocka tájékán egy 6x2 cm-es hegesedés 

látható. 
A Monori Rendőr-

kapitányság kéri, hogy 
aki a fentiekben ismer-
tetett esettel, illetve az 
ismeretlen férfi  sze-
mélyazonosságával 
kapcsolatban bármifé-
le információval ren-
delkezik, esetlegesen 
a férfi t felismeri, vagy 
rokoni, ismeretségi 
körében ezen időszak-
ban eltűnt személyről 
tudomása van, kérem, 
hívja hatóságunkat a 
06-29/410-367, 06-
29/410-726 városi te-
lefonszámon, vagy a 

107-es, 112-es központi segélyhívók vala-
melyikén, vagy jelentkezzen személyesen 
bármelyik rendőri szervnél.           

 Kelemen József 
r. alezredes, Rendőrségi főtanácsos

Kapitányságvezető

Rendőrségi felhívás!Téli Ecser Téli Ecser 

A három éves Földi Fanni élete első 
szánkózásán a februári hóesésben. A 
büszke mama: Motolai Katalin. 

Közérdekű
hívószámok
Mentők-Központi 
Orvosi Ügyelet                                   104
Patika                                        702-388
Háziorvosi rendelő 
(Dr. Kóspál Lajos)           335-969
Háziorvosi rendelő 
(Dr. Varga Ágnes)                      335-168
Fogorvosi rendelő 
(Dr. Verasztó Mihály)           336-067
Védőnői szolgálat           335-968
Gyömrő és Térsége 
Víziközmű Kft.                         330-082
Polgármesteri Hivatal           335-161
Posta                                        335-179
Maglódi Rendőrőrs           325-107
Eurovill                             06/40-980-030
(Közvilágítási hibabejelentés)  
                                        fax: 29/530-101
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Nagyböjt 
Lassan vége a farsangnak. Kezdődik a 
húsvéti előkészület, a „nagyböjt”. 
Egy kőművesmester egy jó hírű építke-
zési vállalatnál dolgozott. A tulajdonos 
megbízta: építsen saját tervei alapján egy 
villát. Megegyeztek a kivitelezés ösz-
szegében is. Nagyot akart 
nyerni rajta, éppen ezért 
harmadosztályú anya-
got használt fel, 
képzetlen mun-
kaerővel, silány 
munkát, olcsón 
végeztetett. Az 
épület elké-
szült. Ez a villa 
a vállalat aján-
déka önnek, 
kedves mester…
Erre való a nagy-
böjt. Elgondol-
kodjunk azon, hogy 
életünket nekünk kell 
felépíteni. Miből áll: Többet 
imádkozzál, az alamizsnálkodás és a 
böjt. Ez a három egymástól el nem vá-
lasztható. 
Legyen időd arra, hogy Isten szemével 
gondold végig az elmúlt napot. Gondold 
meg, mire adta neked a Teremtőd? Mi az, 
amit holnap másképpen fogsz tenni? Mi 
az, amiben „kedve telt a mennyei Atyá-
nak”? Stb. 

Minden nap legyen önzetlen jó cseleke-
deted, akár anyagilag, akár az időd adod 
másnak szeretetből… 
A Teremtő ajándéka az „akaraterő”. De 
edzés nélkül elsilányul.  – Vigyázz, a ma-

kacsság nem az, a szamár is makacs! 
– Az akarat szellemi képes-

ség, a lelkiismeretnek 
és az értelemnek kell 

irányítani. Minden-
nap legyen egy ki-
csi önlegyőzés. 
Valamit megta-
gadok magam-
tól. Ez szol-
gálja az akarat 
erősítését. Ha 
ezt felajánlod 

engesz t e l é sü l 
magad és mások 

bűnei miatt, akkor 
természetfeletti érték-

ké változik. 
Így építed fel életed, a kegye-

lem segítségével minőségi épületté. Ha 
tudod, hogy miért élsz, csak akkor tudod, 
hogyan élj. Egy Hindu közmondás sze-
rint: „Ha nem tudsz úgy élni, ahogyan 
gondolkodsz, akkor nem sokára úgy 
fogsz gondolkodni, ahogyan élsz”.
Krisztus érted is meghalt, de érted is fel-
támadt.                              Barotai Endre

Plébános

Téli EcserTéli Ecser

Tisztelt Ecseri Ingatlantulajdonosok! Tá-
jékoztatjuk Önöket, hogy a Képvise-
lő-testület 2012. február 1-jei ülésén 
módosította a 28/2011.(XII. 14.) számú 
helyi adókról szóló rendeletét.
A módosítás értelmében az adó mérté-
ke a településen egységesen 10,-Ft/m2/
év összegben került meghatározásra.
Az önkormányzat az adó bevezetése 
óta folyamatosan konzultált a lakos-
sággal, és a vállalkozókkal.
A módosítás előkészítése során fi gye-

lembe vettük a magánszemélyek és 
vállalkozások teherviselő képességét.
A módosítást az is indokolta, hogy a 
rendelet megalkotására nagyon rövid 
idő állt rendelkezésre a módosuló jog-
szabályi környezet és a határidők miatt.
A települési önkormányzat költségve-
tésének készítése során konkretizáló-
dott az állami támogatás és az SZJA 
helyben maradó részének mértéke, (ez 
az idei évben nem csökken az előze-
tesen ismert mértékre) ismertté váltak 

az egyéb bevé-
teli források, így  
már pontos ada-
tok ismeretében 
meghatározásra 
kerülhetett az az 
összeg, melynek 
bevételi forrása 

a bevezetett helyi adó. Sikerült fel-
dolgozni a beérkezett bevallásokat, és 
már pontosan meg lehetett határozni a 
telekadóból várható bevételt.
A 2012. évi gazdálkodást úgy tudjuk 
zökkenőmentesen végrehajtani, hogy a 
vállalkozásokat és a lakosságot kevés-
bé kell terheljük. Tehát az adómértékét 
csökkenteni tudtuk az előzetes hatásta-
nulmányhoz képest.
A vállalkozásokkal az Önkormányzat 
további egyeztetést folytat. Az Önkor-
mányzat kezdeményezi a befektetői 
csoporttal a 2006-ban kötött település-
rendezési szerződés módosítását.

Ecser Községi Önkormányzat

Őrízze meg ezt a hírdetést! Mindenféle 
kidobásra szánt háztartási gépet díjta-
lanul elszállítok. Te: 06-20-234-02-18 
(Saját célra)

Ingyenes elszállítás

a a bebevevezeeteett hele yiyy aadódó. . SiS keerüült fele
ddodollglgozoz inini aa bbb éeéeé krkrkezez tetettttt bbebevavalllllláásás kokok tatat éésésCsökkent a telekadó mértéke
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Hóban, fagyban, farsangi forróságban

Januárban még „munkanélküli” volt a Volvo munkagép. A februári hó aztán utcára parancsolta a járművet. 

Vidám, jelmezes farsangi 
mulatság 

a Kolompos együttessel

A kézművesfoglalkozáson is jól érezték magukat a résztvevők
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