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Polgármesteri, jegyzői közreműködéssel
helyére kerül a nagyközséggé válást
rögzítő tábla a hivatal homlokzatán
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Közügyek

Cserfa

Képviselő-testületi ülés – december 12.

Ecser képviselő-testülete december 12-i
ülésén módosította a közétkeztetés térítési díjait. A grémium az élelmiszer-nyersanyagok árának nagymértékű emelkedése
miatt kényszerült díjat módosítani, bár
az alapanyagár emelkedésénél kisebb
mértékben. A döntésnek megfelelően
az óvodában 480, az iskolai napköziben
550 forint/adag a fizetendő térítési díj. A
gyermekebéd 430, az alkalmazotti ebéd
620 forintba kerül. A vendégebéd ára 800
forint.
A testület elfogadta a Rábai Miklós Művelődési Ház 2012. évi tevékenységéről
szóló tájékoztatást.
Az okt-atási bizottság azt javasolta a
képviselőknek, hogy a temetési segély
összege 2013-ban is tizenkilencezer forint
maradjon. A segély összege a mindenkori
legkisebb temetési költséghez igazodik. A
temetekezési szolgáltatást végző Golgota
Bt. azt közölte, hogy a legkisebb temetési
költség nem emelkedik, ezért a temetési
segély összege sem emelkedet.
Rendeletmódosítást végzett a képviselő-testület az önkormányzati tulajdonban
lévő lakások és nem lakáscélú helyiségek
bérbeadásának, illetve értékesítésének
feltételeiről. A komfortos szociális bérlakások bérleti díja négyzetméterenként

148 forint, a komfort nélkülieké 119 forint. A bérleti díjak mentesek az általános
forgalmi adó (áfa) alól.
Ellenszavazat és tartózkodás nélkül
szavaztak a képviselők arról, az önkormányzat hivatalos neve 2013. január
1-től: Ecser Nagyközségi Önkormányzat.
A képviselők az új elnevezés alapján módosították az önkormányzat szervezeti és
működési szabályzatát.
A Pest megyei települések problémájaként többször szóba jött már, hogy Budapesthez tartozva a Közép-Magyarországi Régióként fejlett régióhoz tartoznak,
ezért az uniós támogatásokhoz nehezebben jutnak hozzá. Gomba község vezetői
a 2013-tól 2020-ig szóló EU-s költségvetés megalkotása folyamatában gondolkodtak előre. Jelenlegi kezdeményezésüket megelőzte már egy fórum, melyen
részt vett Budaörs és Érd. E települések
is hasonló állásponton vannak. A gombaiak javasolják, a Pest megyei települési önkormányzatok fogjanak össze és
váljanak el Budapesttől. Ehhez azonban
magasabb szintű (parlamenti) döntés és
EU jóváhagyás is kell. A lakosságszámra
fordított bevételek aránya jobb, előnyösebb képet mutatna a pályázatok során.
A Települési Önkormányzatok Országos

Szövetsége is támogatásáról biztosította a kezdeményezést. A képviselők hat
igennel, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül támogatták.
A grémium támogatta Szmodics Róbert
monori rendőrkapitány kérését, melyben Bém Gábor ecseri körzeti megbízott
rendőr részére egy átlagos mobiltelefon
készüléket, valamint havonta nyolcezer
forint összegben lebeszélhető keretet biztosít. (Bém Gábor rendőr zászlósról írást
olvashatnak a Cserfa 10. oldalán.)
Január 11-én rendkívüli képviselő-testületi ülést tartottak. Összehívásának az
volt az oka, hogy egy, az iskolaépület
energetikai korszerűsítésére irányuló pályázatot legkésőbb január 21-től lehet
beadni. A grémium úgy döntött, hogy az
önkormányzat részt vesz a pályázaton. A
lehetőség az intézmény fűtéskorszerűsítését, a még régi nyílászárók cseréjét, a
homlokzat-, illetve a tető utólagos szigetelését célozza. A pályázattal tizenöt százalék önrész mellett maximálisan ötszáz
millió forint nyerhető. A Pest megyei közgyűlés elnöke szerint az elbírálásnál odafigyelnek azon településekre, amelyeknek
nem volt hitelük. Így kompenzálva azt,
hogy most sok eladósodott önkormányzatot kisegített a kormányzat.
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Jó dolgokkal kezdődött az új év!
A napokban sokan megkapták az első, az
új szolgáltató által kiállított víz- és csatornadíjakról szóló számlát. Ezeken jól
látszik, hogy jelentős csökkenést sikerült
elérnünk. Mértéke 9-10 m3-es, átlagos
fogyasztásnál meghaladja a 3000 forintot.
Megtartottuk a már lassan hagyományosnak mondható januári rendezvényünket, a II. Ecseri Böllérfesztivált. Nagyon
örültünk, hogy a sok szervezés, munka
nem volt hiábavaló, mert igen szép számmal látogattak ki a rendezvényre a lakosok. Szerencsére az időjárás is kedvező
volt, így a kisgyerekes családok is szívesen eljöttek. A rendezvényt már a környező településeken is számon tartják, több
helyről a polgármestert, sőt a Pest megyei
Közgyűlés elnökét, mint fővédnököt is
vendégül láthattuk.
2013. január 1-jétől az általános iskola
állami fenntartás alá került, de az üzemeltetés továbbra is az önkormányzat feladata
maradt. Ezt a feladatot önként vállaltuk
magunkra, több szempont figyelembevételével. Átadás esetén az önkormányzatot
kötelezték volna a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ anyagi támogatására.
Számításaink szerint ez többe került vol-

na, mint amennyiből saját magunk, az
önkormányzati kft. segítségével képesek
vagyunk kijönni. A szempontok közé tartozott az is, hogy ebbe az iskolába ecseri
gyerekek, a mi gyerekeink járnak, így nagyobb figyelmet tudunk biztosítani, mint
egy állami szerv. A kiadások mérséklése
érdekében megpróbálunk pályázatokon
indulni a fűtési energia csökkentésére.
Egy pályázatot már sikerült megnyernünk,

A gyerekek továbbra is ecseri fenntartású iskolában ballagnak. Az önkormányzat vállalta a költségeket.
amely biomassza kazán beszerzését teszi
lehetővé. Egy másik pályázat beadása a
napokban történik meg, ami további energetikai beruházást biztosíthat. Az iskola
pedagógus állománya, illetve a titkárnő

került át az állami szektorba.
A takarító személyzetet nem
vették át, tehát
az ő helyzetüket
is rendezni kell,
hiszen a munkájukra továbbra
is szükség van.
Felajánlottuk, hogy aki vállalja, átkerülhet
az EKO Kft. állományába.
Az EKO Kft., amint az időjárás engedi, folytatni fogja a külterületi munkákat:
az árokásást, valamint a településközpont
felújítását.
A Hivatal munkájában is változások
történtek. Két kolléga átkerült a Járási Hivatalhoz, tehát a helyettesítésüket a saját
állományból kell megoldani. Nehéz lesz,
mert a feladatok csak nagyon kis mértékben csökkentek.
Nem lesz könnyű évünk, bevételünk is
lényegesen kevesebb lesz, de takarékos
gazdálkodással azt remélem, hogy előbbre
tudunk lépni.
Gál Zsolt
polgármester

Mehetünk Tisztelt Ecseriek!
a Medicalba
Január 21-től a szomszédos Rákoskeresztúrra is járhatnak az ecseriek térítésmentes járóbeteg szakrendelésre.
Erről hozott döntést a közelmúltban az
ÁNTSZ. A Medical Center ecseri biztosított betegek által térítésmentesen
igénybe vehető rendelései: belgyógyászat, gyermek-tüdőgyógyászat, fül-orrgégegyógyászat, audiológia, szemészet,
bőr- és nemibeteg ellátás, neurológia,
ortopédia, urológia, reumatológia, menopauza és oszteoporózis rendelés, kardiológia, orvosi laboratóriumi diagnosztika,
mammográfia, gyógytorna. A változással
Ecser, Maglód és Pécel lakosságának régi
vágya vált valóra. Gál Zsolt polgármester
nem véletlenül tárgyalt, harcolt az elmúlt
években a jobb, kényelmesebben igénybe
vehető egészségügyi ellátásért. Erőfeszítéseinek 2013-ra beérett az eredménye.

A párbeszéd és az összefogás jelenti számunkra a jövőt. Különösen itt, Budapest
árnyékában, a fővárost övező településeken, azokban a közösségekben, amelyek
valódi történetekben és igazi emberi kapcsolatokban képesek gondolkodni, odafigyelni egymásra, és felkarolni az ügyeket,
amelyektől jobb sorsunkat remélhetjük.
Köszönöm az összefogást és az odafigyelést. Köszönöm az itt élő embereknek
az erőfeszítéseket, a hétköznapok közös
győzelmeit, melyek mögött mindig ott
voltak az eredmények. Ott volt a gyarapodás iránti elkötelezettség és a családok,
a gyökerek megtartásának egyidejű szándéka, igyekezet az életminőség egyensúlyának fenntartására. Mindaz, ami átsegít
bennünket a legnehezebb válságokon,
megpróbáltatásokon.
Az itt élő emberek 2012-ben példát mutattak mindenki számára abból, hogy mit
jelent szembenézni a kihívásokkal. Egy
alapvető bizalmat, a jobb sorsba vetett hitet és reményt. Ez a közösség tett azért,

hogy mozgásban tartsa az életét.
Megkezdődött, és májusra
befejeződik
a
faluközpont
rendbetétele,
új játszótér
épül a gyermekeknek, s
folyamatban van a csapadékvíz elvezetését szolgáló árkok építése. Mind valóságos, de egyben jelképes értékkel bíró
fejlesztés, amely azt az üzenetet küldi
a külvilágnak, hogy Ecser rajta van, és
2013-ban is rajta lesz a térképen, s mindaddig, amíg az itt élő emberek bíznak
egymásban és a közös jövőnkben.
Ehhez a munkához kívánok jó egészséget és boldog újévet Ecser számára!
Dr. Szűcs Lajos
elnök, Pest megyei Közgyűlés
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Ecser 2013.
január 1-jétől
nagyközség
Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 20. §
(2) bekezdése értelmében a nagyközségi
címet használhatják azon községi önkormányzatok, amelyek területén legalább
háromezer lakos él.
Mivel Ecser település e népességi kritériumnak megfelel, ezért a képviselőtestület decemberi ülésén – a kormányhivatallal előzetesen egyeztetve – úgy
döntött, hogy használni kívánja a nagyközségi címet.
Településünk lakosságszáma megközelíti a 3800 főt, és folyamatosan, évről-évre növekszik. A képviselő-testület döntése elhelyezi Ecsert a magyar települések
besorolási rendjében. Elismerése ez a cím
azoknak az elődöknek, ecseri polgároknak, akiknek több évtizedes, évszázadokon átívelő munkája lehetővé tette, hogy
a lakóhelyük fennmaradjon, folyamatosan bővüljön, növekedjen és megőrizze
önállóságát.

Vecsésen az
építéshatóság
2013. január elsejétől Ecser tekintetében
is a járási székhely jegyzője, azaz Vecsés
Város Jegyzője látja el az építéshatósági
ügyeket. A korábbi rendszer megváltozott. Gyömrő a Monori Járáshoz került,
nem lett járási székhely, ezért a Vecsési
Járás székhelyének Polgármesteri Hivatalában kell az építési ügyeket intézni. A
Vecsési Polgármesteri Hivatal elérhetőségei: Cím: 2220 Vecsés, Szent István tér 1.
Telefon: 06-29/352-000, Fax: 06-29/352009. Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 12.30.16.00., Szerda: 08.00.-12.00. és 12.30.18.00., Péntek: 08.00.-12.00.
Az elmúlt időszak változásai miatt
nincs könnyű dolga azoknak, akik építésügyi iratokat keresnek. Igény esetén szívesen segít az Ecseri Polgármesteri Hivatal. Kérjük, hogy irat megkereséséhez
minél több adatot adjanak meg, mert úgy
sokkal sikeresebb a munka. Pl. Építtető
neve, ügyiratszám, ügyintézés éve.

Járás
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Helyben is lehet járási
ügyeket intézni
Január másodikán – vecsési székhellyel
– megkezdte működését a Vecsési Járási
Hivatal. A járáshoz tartozó települések:
Ecser, Maglód, Üllő, Vecsés.
A hivatal vezetője, Azari Zsuzsanna a
Kispesti Polgármesteri Hivatalból érkezett. A miskolci születésű, kétgyermekes
asszony 26 évet dolgozott egy munkahelyen. A közgazdasági szakközépiskola,
majd az Államigazgatási Főiskola igazgatásszervezői szakának
elvégzése után
nem
sokkal
megbízták az
önkormányzat
hatósági irodájának vezetésével. Onnan érkezett Vecsésre,
a járás élére.
–
Tudom,
hogy
az
ecseriek sokat
tettek
azért,
hogy ne Gyálon,
hanem
Vecsésen
legyen a járás
székhelye. Azt
szeretnénk, ha
a lakosság haAzari Zsuzsanna
mar érezné, milyen sok előnye
származik a járások megalakulásából.
Meggyőződésem, hogy országosan gyorsabb, rugalmasabb lesz az ügyintézés. Az
ecseriek pedig külön itt vannak a szívünk
közepében – mondta bevezetésképpen
Azari Zsuzsanna a Cserfa szerkesztőjének. – Az egységes szolgáltatás alapja
az okmányirodai tevékenység, amely bázisát adja majd a várhatóan az év végén
megnyíló kormányablak rendszernek. Az
önkormányzati háttér mellett is ugyanazon jogszabályok alapján dolgoztunk,
de a kormányablak egységes állami irányítása révén megszűnnek az értelmezési
különbségek is. Az ország egész területén
minden ügytípust egységesen, egyformán
intéznek majd. Fontos, hogy megszűnt a
lakóhely szerinti hatáskör és illetékesség. Budapestiek is tudnak ügyet intézni

például nálunk, Vecsésen, mint ahogy a
maglódi, üllői, ecseri lakosok is ki tudnak majd kérni például tulajdoni lapot,
vagy megrendelhetnek új személyi igazolványt a főváros bármelyik kerületében
működő kormányablaknál, sőt, akár Miskolcon vagy Sopronban is.
– Ott fogunk működni, ahol legtöbb az
ember. Ahol ügyintézési, vásárlási céllal
amúgy is megfordulnának.

Az ecseri hivatalban a járási hivatal
ügysegédje heti két alkalommal tart ügyfélfogadást. Hétfőn 08.00.-12.30. és pénteken 08.00.-12.00-ig.
Ha az ecseriek nem akarnak a vecsési hivatalba utazni ügyet intézni, akkor
nyugodtan beadhatják az igényt, kérelmet
helyben is. Az a tapasztalat, hogy az emberek szeretnek inkább a törzshivatalba
menni ügyet intézni. Keressenek azonban
fel bennünket bárhol, Vecsésen vagy az
ecseri ügyintézőknél, várjuk őket szeretettel! – mondta végezetül Azari Zsuzsanna.
***
Megtartotta utolsó ülését a Monori Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás
december 14-én. A társulásnak ez volt az
utolsó hivatalos aktusa, a szervezet megszűnt.
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Átlagosan több, mint 3000 forinttal csökkent
az ecseriek víz- és csatornadíja havonta
helyett 6858 forintot kell fizetni. Ez 3020 010-es telefonszámon, vagy a www.
forint megtakarítást jelent havonta!
dpmv.hu internetes oldalon („ÜgyfeleEcser Község Önkormányzata töreke- inknek” menüpont alatt a „Mérőállás
dett arra, hogy csökkentse a víz- és csa- bejelentés”menüpontban.)
tornadíjakat, amelyeket magasnak tartott.
A DPMV Zrt felhívja a figyelmet a vízEzért is került sor, hosszú és nehéz tárgya- mérő működésének figyelemmel kísérélási folyamat után a szolgáltató-váltásra.
sére, mert az ingatlanon belüli esetleges
A DPMV Zrt-nél a számlázás havonta csőtörés vagy egyéb meghibásodás során
történik, a vízmérők ellenőrző leolvasá- nagy mennyiségű víz folyhat el.
sára évente két alkalommal (tavasszal és
Amennyiben a fogyasztó a csoportos
ősszel) kerül sor. A két leolvasás közötti beszedési megbízással történő számlakihónapokban az előző időszak tényleges egyenlítés mellett dönt, kérik, hogy keresfogyasztása alapján átalányszámlát készí- se fel a számlavezető bankját.
tenek, majd a leolvasást követő hónapban
Csoportos beszedési megbízáshoz az
elszámoló számlát küldenek.
alábbi adatokra van szükség:
Természetesen lehetőség van minden
A fogyasztó azonosító száma: (ezt a
hónapban a tényleges mérőállás alapján számlán találja) valamint a Társaság adatörténő számlázásra is, amennyiben a fo- tai. Név: Dél-Pest Megyei Víziközmű
gyasztó a vízmérő aktuális állását minden Szolgáltató Zrt. Cím: 2360 Gyál, Kőrösi
hónap elseje és ötödike között eljuttatja a út 190. Adószám: 23967531-2-13, Bankcéghez.
számlaszám: OTP 11742300-20015178
A
mérőállás
Ecserhez legközelebbi üzemegység:
bejelentését meg- Maglód, Fő u. 25/A. szám alatt található.
tehetik
szemé- Telefon: 06-29/325-153/529 mellék.
lyesen a maglódi
Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 08.00.ügyfélszolgálati 12.00. és 13.00.-16.00. Szerda: 08.00.a kivitelező kiválasztása után irodában, telefo- 12.00. és 13.00.-17.00. Péntek: 08.00.Harazin Ferenc kőművesmester non a 06-29/340- 12.00.
végezte el a legtöbb feladatot az
épületen. Körben le kellett verFEBRUÁRI MOTOROLAJ AKCIÓ!
ni a vakolatot és páraáteresz0W-30 CASTROL EDGE 4L-es = 10590.-ft/db,
tő vakolatot vittek fel a falra.
5W-30 CASTROL EDGE 4L-es = 8950.-ft/db,

2012. november 1-től az Ecseri Képviselő-testület döntése értelmében a Gyömrő
és Térsége Víziközmű Szolgáltató Kft.
helyett a Dél-Pest Megyei Víziközmű
Szolgáltató Zrt biztosítja településünkön
a víz- és a csatornaszolgáltatást.
A napokban elkezdte kiküldeni az új
üzemeltető a novemberi számlákat. Mint
a fogyasztók meggyőződhetnek róla, sokkal olcsóbb árakat alkalmaz az új cég,
mint a régi. Megszűnt az alapdíj, ami eddig 757 forint volt havonta.
A vízdíj a lakossági fogyasztóknál 338
forint+ÁFA/m3 árról 250 forint+ÁFA/
m3 árra csökkent. A csatornadíj lakossági használóknál 460 forint+ÁFA/m3 árról
350 forint+ÁFA/m3 árra csökkent.
Ezzel havonta jelentős összeget takaríthatnak meg az ecseri lakosok. Egy átlagos család havi 9 köbméteres fogyasztását alapul véve az eddigi havi 9878 forint

A Szlovák Önkormányzat
Ö
felújíttatta a Tájházat
Csaknem 1 millió forintot
költött a nemzetiségi önkormányzat a település kulturális
emlékeinek megőrzésére szolgáló épületre. Az Ecseri Tájház kezelését a Nagyközségi
Önkormányzat
és a Szlovák
Önkormányzat
közötti megállapodás alapján a Szlovák
Önkormányzat
végzi. A Tájház nemcsak
falumúzeumként működik,
hanem rendezvények népszerű színhelye is.
2012-ben döntött arról a Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete, hogy szükség van
az épületen nagyobb mértékű
felújítási munkákat végezni,
az öreg ház több karbantartást
igényel.
Az árajánlatok bekérése és

5W-40 CASTROL MAGNATEC 4L-es = 7190.-ft/db,
5W-40 ARAL HIGH TRONIC 1L-es = 1685.-ft/db,
10W-40 ARAL BLUE TRONIC 4L-es = 5550.-ft/db,
15w-40 MOTOFIT 4L-es = 3550.-ft/db.
Forgalmazunk egyéb kenőanyagokat is, pl.: Shell, Mobil, Selenia,
Total, Valvoline, Midland, Agip, Xado, STP, Wynns, Nano Energizer,
Prolong, Metabond, Protec.
Ezen reklám felmutatója 25% kedvezményt kap az utángyártott
izzító-, és gyújtógyertya, ékszíj, üzemanyagszűrő, levegőszűrő és
olajszűrő listaáraiból!
MAGLÓDI AUTÓSBOLT
GPS: 47 fok 26’ 48,54” észak, 19 fok 21’ 38,76” kelet.
2234 Maglód, Fő út 92. Telefon: 06-29/325-203, www.nzauto.hu

Újrakövezték a járdát, majd a
főépület és a nyárikonyha is kifestésre került. Az összes költség 917.730 forint volt.
A munkák előtt és után a
Szlovák Önkormányzat és a
Zöld koszorú Hagyományőrző
Kör tagjai végezték a pakolást
és a takarítást.

Az akcióban résztvevő termékekre egyéb kedvezmény nem érvényesíthető!

Cipőjavítás, kulcsmásolás, késélezés: Doma Zoltán. T: 06-30-4875587. Cím: Ecser, Arany János út 20.
Nyitva H-P: 9-12, 14-18 ig. Szo: 9-12
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Böllérverseny a Tájház udvarán

Dr. Szűcs Lajos, a Pest megyei Közgyűlés elnöke köszöntőjét mondja. Mögötte a zsűri tagjai – köztük a böllértudományok
avatott ítésze, az étel-, illetve italszekció neves szaktekintélyei –, mellette Gál Zsolt Ecser és Szöllősi Ferenc Pécel polgámestere

Az Interwool csapata

Kapós kóstoló

Az Ecseri Malackodók csapata nyerte az
első helyezést a II. Ecseri Böllérverseny
’Böllérmunka’ kategóriájában, ami egyet
jelentett a Vándorserleg elhódításával. Az
Ecseri Sport Egyesület által létrehozott
Malackodók gárdája ’Kolbász’ és ’Forralt bor’ kategóriában is az élen végzett.
Tavaly januárban az ifj. Sándor Lajos
szakmai irányításával induló csapat a Közönség díjat nyerte el. Ezt az elismerést
idén az EKO Kft. gárdája vívta ki, népes,
jó hangulatban versenyző csapatával. A
falufenntartással és más szolgáltatásokkal
foglalkozó társaság a ’Fogópálinka’ kategóriában is az élen végzett. Talán nem
mindenki tudja, hogy csak és kizárólag
disznóöléskor nevezik ugyanazt a pálinkát négyféleképpen. Pálinka, szúrópálinka, perzselőpálinka és fogópálinka. A
Gyömrő 2000 Kör ’Toros tál’, míg Horváth Tamás önkormányzati képviselő által
vezetett Interwool Kft. versenyzői ’Hurka’ kategóriában végeztek az élen.
A II. Ecseri Böllérverseny fővédnöke:
dr. Szűcs Lajos, a Pest megyei Közgyűlés
elnöke volt. A zsűri összetétele minőségi volt. Elnök: Dózsa György, a Magyar
Nemzeti Gasztronómiai Szövetség tagja.
A böllérmunka szakmai zsűri tagjai: Bojtok György és Sztancsik Csaba, korábbi

böllérfesztiválok díjnyertes csapatának
tagjai. Étel szekció: Tóth Viktorné mesterszakács, dr. Simon Tamás, a Szabadtűzi Lovagrend nagymestere, Vér János:
az Első Magyar Fehérasztal Lovagrend
tagja. Ital szekció: Szikora Zoltán, a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség
sommelier tagozatának elnöke, Lovasi
József a Szabadtűzi Lovagrend Rendvédelmi főkapitánya, Szever Pál, valamint
Ferancz József, Ecser köztiszteletben álló
polgárai.
A házigazda szerepkörét természetesen
Gál Zsolt, a falu polgármestere és Barta
Zoltán jegyző töltötte be. Az eseményen
részt vett és köszöntő beszédet mondott
dr. Szűcs Lajos, a Pest Megyei Közgyűlés
elnöke. Eljött Szöllősi Ferenc Attila, Pécel és Pápai Mihály Gyál polgármestere.
A II. Ecseri Böllérverseny vendége volt
dr. Szűcs Lajos, a Pest Megyei Közgyűlés elnöke, országgyűlési képviselő, az
Országgyűlés jegyzője. A disznótor napsütötte forgatagában váltott szót a Cserfa
szerkesztőjével.
– Hogy érzi magát a böllérversenyen?
– Mint annak idején a családi disznótorokban Vecsésen. Édesapámtól megtanultam a sertés szétbontásának technikáját. Orjára, tarjára, karajra.
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A Közönség díjas EKO Kft népes csapata verseny közben is jól érezte magát. Olykor még énekeltek, mulattak is a tagjai.
El tudom végezni rénfán, de akár
földön is. Szép emlékeket idéz
bennem ez a fesztivál. Úgy gondolom,
hogy a résztvevők, a kóstolásra érkező falubeliek szintén jól érzik magukat.
– Fontos egy ilyen hagyomány életben
tartása?
– Itt valódi hungaricumról van szó, amire nagyon kell vigyázni. Néhány éve, ha
szombat hajnalban kimentünk az udvarra,
hallottuk, melyik szomszédban van disznóvágás. Az uniós előírás szerint szakítani
kellett a hagyományos falusi disznóöléssel, ma már nem hallik a disznótor kezdetének egykor jellegzetes hangja. Ezek a
hangok azt is megmutatták, honnan lehet
kóstolót várni, illetve tudtuk, hogyan kell
azt viszonozni. Ezek a hagyományápoló
rendezvények ráadásul nagyon jó közösségteremtő erővel bírnak.
– Ezek szerint az ecseri faluvezetők jól
sáfárkodnak a rájuk testált közbizalommal?
– Igen. Az különösen figyelemre méltó,
hogy a böllérversenyt a Tájház udvarára
szervezték. Az előbb találkoztam egy fiatalemberrel, akinek a nagyszülei laktak
itt. Ő mesélte, hogy amikor bemegy a
Tájházba, sokszor könny szökik a szemébe. Ezért külön örül, hogy itt tartják a

rendezvényt. Egy kicsit ilyenkor mindig
hazajön.
– Kányádi Sándor mondja, „ki honnan
jött, soha-soha ne feledje”.
– Wass Albert pedig azt, hogy aki nem
törődik a múltjával, az úgy jár, mint az
az ember, aki a hóviharban nem figyeli a
hátra hagyott lépteit. Körbe-körbe jár, de
előre soha nem jut.
A Gyömrő 2000 Kör csapatának vezetője Kossuth László volt. – Hogyan kell
élnie egy olyan embernek, 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.
Szöllősi Ferenc Attila, Pécel polgármestere a következőket mondta. – Nagyszerű
ez a böllérverseny. A hagyományápolásnak különösen nagy jelentősége van a
mai, a magyar népi értékeket nem mindig
megfelelően kezelő világunkban. Örülök,
hogy az ecseriek ilyen élménygazdag
rendezvényt hoztak össze. Nagyszerű, jó
emberek lakják, büszke vagyok rá, hogy
a szomszédaink – értékelt a péceli városvezető.

A győztes csapat két tagja: iifj.
fj. Sándor
Lajos - éppen tölti a hurkát - és Turcsik
István, aki segít neki

A Hagyományőrző kör táncosainak bemutatója most is sikert aratott

Iskolarendszer
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Felavatták a tankerületi irodát Vecsésen

Kissné Szabó Katalin Üllő, Szlahó Csaba Vecsés polgármestere, dr. Szűcs Lajos, a Pest megyei Közgyűlés elnöke,
Marekné dr. Pintér Aranka, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ elnöke, dr. Hrutkáné Molnár Anikó a
Vecsési Tankerület igazgatója, illetve Tabányi Pál Maglód
és Gál Zsolt Ecser polgármestere a sajtótájékoztatón
A Vecsési Járás Tankerületi Irodáját január 9-én adták át a járás székhelyén. Az
eseményen részt vett dr. Szűcs Lajos,
a Pest megyei Közgyűlés elnöke, Gál
Zsolt Ecser, Szlahó Csaba Vecsés, Kissné Szabó Katalin Üllő és Tabányi Pál
Maglód polgármestere, és dr. Hrutkáné
Molnár Anikó a Vecsési Tankerület igazgatója. Ecserről a tankerület munkatársa
Veszelovszkiné dr. Csóka Gabriella.

A Vecsési Járás Tankerületének székhelye a városközpontban kapott helyet. Felvételünkön: Marekné dr. Pintér Aranka, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
elnöke és Szlahó Csaba Vecsés polgármestere átvágja
az avatószalagot a tankerület bejáratán. Mellettük dr.
Hrutkáné Molnár Anikó a Vecsési Tankerület igazgatója.

Az avatás előtt tartott sajtótájékoztatót Marekné Dr. Pintér Aranka, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
elnöke. Elmondta, zavartalanul ment
végbe az átadás, a köznevelési rendszer
megújításában meghatározó lépés volt
a fenntartói feladatok állami átvétele.
A nagyobb állami felelősségvállalás
garantálja, hogy már középtávon is a
jelenleginél eredményesebb, igazságo-

sabb és jobb iskolarendszer jön létre. Az
országban 198 tankerület kezdte meg
munkáját novemberben: Budapesten
kerületenként, összesen 23, az ország
többi részén járásonként, összesen 175.
Az átalakítás 2748 köznevelési intézmény – az óvodák kivételével – átvételét jelenti, és közvetlenül 126 000 pedagógust és több mint 1,2 millió tanulót
érint.

ügyi hatóságnál (továbbiakban: járási
földhivatalnál) regisztrált földhasználó
A termőföldről szóló 1994. évi LV. tör- köteles bejelenteni: a) magánszemély
vény és a földhasználati nyilvántartás földhasználó esetében a személyi azorészletes szabályairól szóló 356/2007 nosítóját (személyi számát) és az állam(XII. 23.) Korm. rendelet változása polgárságát, b) gazdálkodó szervezet
következtében valamennyi ingatlan- földhasználó esetében pedig a statisztikai azonosítóját.
A fentiek alapján 2013. március
3.000,- Ft-tól (3,5 t-ig)
30-ig az illetékes
járási földhivatalhoz be kell nyújtani magánszemély
Szoftveres rendszerellenőrzés
földhasználó ese(ECU, ABS, SRS, AC, AIRBAG)
tében a személyi
azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány
másolatát,
gazdálkodó szervezet
(06-70) 771-41-62/Oláh Gábor
földhasználó ese(06-70) 771-41-63/Nagy Ervin
tében a statisztikai

azonosítót.
Amennyiben a földhasználó családi
gazdálkodónak minősül, a Korm. rendelet alapján a családi gazdaság nyilvántartási számát is be kell jelenteni,
valamint szükséges annak megjelölése,
hogy a földterület a családi gazdasághoz tartozik. (Az a földrészlet tartozik a
családi gazdasághoz, amelyet a megyei
Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatósága a családi gazdaság használatába regisztrált.)
A földhasználati azonosító adatközlési
adatlap beszerezhető a földhivataloknál, vagy letölthető a www.földhivatal.
hu honlapról.
A bejelentést határidőben elmulasztó
földhasználót a földhivatal bírsággal
sújtja, amelynek mértéke a termőföld
ingatlan-nyilvántartás szerinti AK értékének ezerszerese, azzal, hogy nem
lehet kevesebb a behajtható köztartozás
minimális összegénél.

Földhasználók figyelem!

Futóműállítás

Motordiagnosztika

Klímarendszer ellenőrzése,
tisztítása

Cserfa
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Libatollal a gondok ellen

Óvodás
focisiker
A II. számú Óvoda már a második tanévben vesz részt sikeresen a MOL-OTP
Bozsik Gyermek Intézményi Programban. A programhoz való csatlakozást
Tutor Csaba edző kezdeményezte, mivel intézményünkben sok kisgyermek
választotta fakultatív foglalkozásként
a focit. Amellett, hogy a gyermekek
kipróbálhatják magukat ilyen versenyhelyzetben is, intézményünk a részvétel
arányában minden év végén sportszereket kap a szervezőktől. Tavaly ennek
köszönhetően bővült a labdakészletünk,
továbbá karikákat, sportlétrát, bójákat
választhattunk.
Egy tanév alatt három tornát (őszi –
téli – tavaszi) írnak ki a szervezők. Az
őszi és a tavaszi torna labdavezetési és
labdás ügyességi játékokat is tartalmaz
szabad téren, míg a téli kifejezetten fedett kispályás labdarúgás.
A tornákon elsősorban a nagycsoportosok képviselik óvodánkat. Minden
alkalmat komoly szervezés előz meg,
hiszen a tornák többnyire a környező
településeken zajlanak. Így szükség van
a szülők aktív közreműködésére, hogy
minden kisgyermek eljuthasson a versenyre. Az idei tanévben 2013. január
12-én került sor a téli torna megszervezésére. Csapatunk két maglódi és
egy mendei csapattal mérkőzött meg.
Az első meccset 2:1, a másodikat 2:0- s
eredménnyel nyertük meg, míg a harmadik 0:0-s döntetlennel zárult.
Fehér Judit Nóra

Mosógép,

hűtőgép
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javítása.

Ecseren ingyenes kiszállás. Minden típusú háztartási gép javítása. (porszívó,
mikro, mosógép, kávéfőző, villanybojler tisztítás, javítás.) Fodor Károly: 0620-935-1207, 06-20-402-5558

A Cserfa következő 2013. 02. száma február 22-én jelenik meg.
Nyomdába adás: február 19. Lapzárta: február 12.

2012. december 13-án tartotta az Ecseri
Szlovák Önkormányzat évzáró értekezletét. Aszódi Csaba András elnök beszámolt
a nemzetiségi önkormányzat tevékenységéről. Kiemelte, hogy a testület legfontosabb feladata Ecser kulturális értékeinek
megőrzése. Ebben köszönet illeti a szlovák önkormányzat képviselőit,
az önkéntes segítőket, illetve a
polgármesteri hivatalt, az önkormányzatot, az intézményeket, az
egyházközséget
és a civil szervezeteket is.
A 2012-es év
legfontosabb
feladata a Tájház felújítása volt. Közel
egymillió forintot költött a szlovák önkormányzat az épületen végzett kőműves és
festési munkálatokra. A megújult tájház
ősztől ismét látogatható, sőt az adventi
koszorúkészítésnek, a Szent család szálláskeresésének és a januári böllérfesztiválnak is otthont adott azóta.
A Széchenyi utcai nagyhíd felújításához, az iskolai néptánccsoport népvise-

leti ruháinak varratásához is hozzájárult
a nemzetiségi önkormányzat. Új színfoltja a falunak, hogy a településtörténeti
szempontból fontos épületekre, helyekre
információs táblák kerültek. Így megtalálhatjuk, hol álltak az egykori falusi
búdkák, hol helyezkedtek el Ecser korábbi sportpályái,
régi
temetője.
De-cemberben
megtörtént a temetői
lélekharang elektronikus
működtető rendszerének befejezése is.
Az
értékelés
végén egy nagyon régi ecseri
hagyományt elevenítettek fel a Zelený veniec néptáncegyüttes lányai: a 20. század elején Luca
napkor fehérbe öltözött lányok járták
a falu házait, hogy a varázslatos napon
libatollal seperjék le a gondot, bajt, betegséget az emberek válláról. Ennek a
szokásnak a felújított formájában részesülhettek a résztvevők a rendezvényen.
A szép hagyományt kötetlen beszélgetés
követte.

Földalatti kalandtúra
Egy decemberi napon nyakunkba vettük hogy kevésnek tűnt. Kicsik és nagyok
a solymári hegyeket Pappné Horváth egyaránt ügyesen vették az akadályokat.
Kati nénivel, Niki nénivel és vőlegé- Szerencsére mindenki előkerült a mélynyével, Raymival. Magunkra ölthettük ségből! Köszönjük ezt a remek túrát
a barlangász overalt, amelyek látványa Niki néninek és Kati néninek: Fazekas
mindenki arcára mosolyt csalt. A fej- Regina, Héjja Erika, Potyondi Blanka,
lámpák bekapcsolása után megkezdőd- Gál Réka, Gombos Petra, Uzonyi Emehetett a földalatti túra. A barlangban se, Horváth Frida, Must Anna, Toller
10 C° volt, de a sok mászástól kelle- Patrícia
mesnek éreztük. A
kis rések egymást *Önnek is elege van már a magas fűtésszámlából?
követték, de néhol *Szeretne olyan kazánt, amit fával két naponta,
szénnel hetente egyszer kell megrakni?
nagyobb „termek”
*Örülne,
ha a hamut csak havonta egyszer kéne kiszedni?
is voltak, ahol beWWW.TAKAREKOSKAZAN.HU
vártuk a többieket,
és
szusszantunk (06-20)568-41-41
egy kicsit. A barlang csúszós falán *Szeretne ebből az alacsonyabb fűtésszámlából
még akár 37 %-ot lefaragni?
haladva a helyzet
*Padlások,
tetőterek RÉSMENTES cellulóz hőszigekockázatossá vált,
telése
„befújásos”
technológiával új épületek és
de ezek leküzdésén
RÉGI
*ÉPÜLETEK
UTÓLAGOS
szigetelése
a láncok segítettek.
néhány
óra
alatt
A mélyben 2 órát
töltöttünk. Annyira WWW.OKOTETOSZIGETELES.HU
Személyre szóló árajánlat kérés: (06-20)568-41-41
jól szórakoztunk,
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A falu rendőre: Bém Gábor r. zászlós
December óta ismét van rendőre a falunak
Ecseren, Bém Gábor (képünkön) rendőr
zászlós személyében.
A szervezeti változások keretében előző
számunkban mutattuk be Körmöndi Bernadettet, a Maglódi Rendőrőrs novemberben kinevezett parancsnokát, most pedig
egyik közvetlen munkatársán, Bém Gábor
bemutatásán a sor.
A harminchat éves fiatalember Borsod
megyéből származik, Monokról. Kossuth Lajos szülőhelyéről. Ahogy neves
elődjének, neki is fontos a nemzet, a haza
sorsa. Az iskola elvégzése után – tizenöt
éve – Budapestre került. Budán, a második kerületben kezdte a szolgálatot.
Onnan hozta a sors a szomszédos XVII.
kerületbe. Itt hosszú ideig szolgált, több
kapitány keze alatt dolgozott Ármos Sándortól Tóth Tamáson, a mostani budapesti
rendőrfőkapitányon át egészen a jelenlegi
parancsnokig: Krammer György Zsoltig.
Rákosmentéről egy éve került Maglódra,
járőrvezető lett, majd tavaly decemberben kapta a körzeti megbízotti megbízást
Ecserre.
Mint mondja, szolgálati idejének 90
százalékát Ecseren tölti, alkalmanként
besegít a járőrözésben a Maglódi Rendőrőrsnek.
– Sok a betörés Ecseren, mostanában
különösen! – mondom neki. Biccent, aztán széttárja a karját. – Nehéz megfogni

őket! – válaszolja. – A Maglódi Rendőrőrs, a Monori Rendőrkapitányság Íjász
akciókat, közös átfedő szolgálatokat
szervez, hogy minél több rendőr legyen a
közterületeken. Kérem, ha valaki szemlélődő, látszólag céltalanul ődöngő idegent
lát az utcán, azonnal jelentse a rendőrőrs
telefonszámán, vagy az Ecseri Polgárőrségtől Hosszú Mihályt is lehet értesíteni.
Fontos lehet a riasztókészülék felszerelése is! Tudom, hogy nem olcsó, de talán
mégis használ, nagyobb kártól mentheti
meg a lakókat, ha visszatartja a betörőket.
Január amúgy is szezonja a betöréseknek.
Karácsonykor elfogy a pénz, aztán jön a
szegényesebb január, február. Az emberek
dolgoznak, a bűnözők bűncselekményekkel: lopással, betöréssel pótolják a hiányzó értékeket.
Nyáron pedig zárni kell a kertkaput, a

Rábai Miklós Művelődési és Közösségi Ház
2013. február 2-án, szombaton 21-03 óráig
Farsangi bál
Mindenkit sok szeretettel várunk a már hagyományosnak számító télbúcsúztató farsangi
mulatságunkra.
Jelmezverseny! Büfé!
Belépőjegy elővételben február 1-ig a művelődési házban vásárolható 1200 Ft-os áron.
A helyszínen 1600 Ft.
2013. február 6-án, szerdán 10 órától

Fabula Bábszínház: Brumi és a téli álom zenés bábjáték
A történet helyszíne egy medvebarlang. A
kisbocsok nem akarnak téli álmot aludni, mert
azt unalmasnak tartják. Aztán elindulnak a
mesés kalandok. Ez már a macik téli álma,
vagy még a valóság? Ez rejtve marad. Egy
kedves kismedvés mese azonban kikerekedik
Brumiról és Barniról, és a szemünk láttára kel
életre a barlang rejtekéből. A klasszikus bábjátékok egyik legkedvesebb meséje látványos
bábokkal és fülbemászó gyermekdalokkal.

A belépés díjtalan!
2013. február 9-én, szombaton, 9.30 órától

II. Vecser Kupa
Nyílt steel darts verseny a Country jegyében – családi programokkal
Szervezők: EKSE Darts Club, VSE Darts
Klub, Varázs Lovas SE, Rábai Miklós Művelődési Ház
Programok:
11 órakor
A verseny ünnepélyes
megnyitója
11.30 órától
Kézműves foglalkozás
gyerekeknek
13.30 órától
Bűvész show
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
A belépés díjtalan!
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

házat, mindent. Mikor a körzetbe kerültem, meglepődtem, mennyire nem vigyáznak értékeikre Ecseren az emberek.
A bűnözők jönnek a XVII. kerületből és a
környék kistelepüléseiről is. Az M0 nagy
segítség a menekülésre.
A feleségével, hétéves fiúgyerekükkel
Kőbányán élő Bém Gábor Csúnya becenévre hallgat. A XVII. kerületben ragasztották rá a kollégái. Nem bánja, sőt, meg
is szerette új nevét.
– A bűnözők ne is lássanak szépnek! –
mondja. – Azt viszont nagyon szeretném,
ha az Ecseriek szebbnek látnák a világot
azáltal, hogy van a falunak rendőre. A bűnözés visszaszorításáért mindent el fogok
követni! – tette hozzá végezetül.

Cserfa

Nagycsalád
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Álomépítők dolgoztak a Kossuth utcában
Az ecseri Kossuth utcában lakó Szórád
családról kis túlzással elmondható: az elmúlt esztendőben megütötte életük főnyereményét. Nem a lottó ötöst, ám az Álomépítők című tévéműsorba való bejutásuk,
házuk felújítása, illetve a megújult otthonuk átadása napján történt esküvőjük
olyan 2012-ben történt állomásai életüknek, amelyeket soha nem lehet elfelejteni.
Családi házukat 2005-ben vásárolták. Az
alapvetően vályogból készült, gázkonvektoros fűtéssel felszerelt épület felújításához beköltözésük után azonnal hozzáláttak. – Csinálgattuk, csinálgattuk, de
valójában sosem volt befejezve – tekintett
vissza a múltba Szórád Tamás, a fiatal
férj. Két nagy vágyunk közül az egyiket
biztosan nem tudtuk volna belátható időn
belül megvalósítani. A központi fűtésre
még csak-csak összeraktuk volna a pénzt,
de a tető rendbehozatalára nem futotta
volna.
– Aztán egy csapásra megváltozott
minden! – veszi át a szót Szórádné Varga
Katalin. – A Polgármesteri Hivatal javaslatára bekerültünk a Viasat3 Álomépítők
műsor reménybeli szereplői közé, s végül
a műsorba is beválogattak minket. Ez lényegében egyet jelentett azzal, hogy felújították a házunkat!
A Szórád család tavaly szeptember
1-jén költözött ki onnan, átadva a terepet
a felújítás lebonyolítóinak. A munkálatok
mintegy három hónapos időtartamára a
szülőknél sikerült elhelyezkedniük.
A Szórád család egyébként négy gyermeket nevel, 11, 10 és 8-8 évesek. Három
kislányt és egy fiút. Közülük egy, Kriszti a sajátjuk, a náluk lévő ikerpár-kislányoknak pedig – Ilonának és Adriennek
– születésüktől kezdve ők a nevelőszülei.
Velük él még a „kisfiuk”, Lacika, akinek
egészséges szellemi és testi fejődése érde-

kében kellett különválniuk az egyébként
jelenleg is Ecseren élő édesanyjától.
A Szórád házaspár hamarosan elvégzi
az örökbefogadói felkészítő tanfolyamot,
megtörténhet az örökbefogadás, s akkor
még szorosabb kötelék alakulhat ki
a nevelőszülők és
a családba kívülről
érkezett gyerekek
között. Az örökbefogadásnak van
más feltétele is: a
nevelőszülőknek
össze kellett házasodniuk. Tizenhárom évi élettársi
jogviszony
után
2012.
november
28-án ez meg is történt.
Tamás és Katalin
Budapesten ugyanannál a cégnél, a
Coop Hűtőházban
dolgoznak, mindketten áru-összekészítő
munkakörben. Ellentétes
műszakba kérték
magukat, hogy a
gyerekekkel mindig
lehessen valaki kettejük közül. Igaz,
a velük szemben
lakó
nagyszülők
szívesen vállalják
a gyermekfelügyeletet, de azért így a
jobb, mondják.
A nagy pillanat egy szerdai napon következett el. November 28. volt a felújított, s bútorokkal is ellátott otthonuk át-

Ecseri egyesületi adószámok az SZJA 1 % átutaláshoz
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
18689974-1-13
Rábai Miklós
Művelődési Ház és Könyvtár
16795808-1-13
Ecser Sport Egyesület
18724910-1-13

adási ünnepsége. S ezen a napon mondta
ki a boldogító igent Tamás és Katalin.
Az eseményről a Viasat3 december
9-i adása számolt be részletesen. (Az
adás ezen a linken megtekinthető: http://

play.viasat.hu/series/uj_alomepitok/
alomepitok-2012-december-9 )
– A műsor segítsége nélkül ilyen komplett házunk aligha lett volna – mondja
Szórád Tamás. – Szeretnénk megköszönni az Ecseri Polgármesteri Hivatalnak, hogy egyáltalán jelöltek bennünket
a műsorba. Polgármester úrnak, hogy az
esküvőnk lebonyolításához a Rábai Miklós Művelődési Ház nagytermét rendelkezésünkre bocsátotta. És természetesen a
szülőknek is szeretnénk megköszönni azt
a sok segítséget, amit az építkezés ideje
alatt is nyújtottak. A legnagyszerűbb érzés
az volt, hogy a környezetünkben mindenki örült a fejleményeknek, szurkolt azért,
hogy minden jól sikerüljön – mondta végezetül Szórádné Varga Katalin.

Férfi egyéniben Bezzeg Nándor (ProDarts Hungary KSE, képünkön balra, piros
pólóban),
pólóban
), az ország legjobb versenyzője nyerte a Steel Nemzeti Bajnokság V.
fordulóját Ecseren január 12-én. A serdülők között Szabó Bálint (EKSE) végzett
az első helyen, párosban pedig második lett.

A decemberi menetrendváltozás óta sokkal csendesebben közlekednek a vonatok Ecseren át. A
lakosok a nyugalom megnövekedését az új Stadler motorvonatoknak (képünkön) köszönhetik.

Disznótor a Tájházban. A Polgárőrség országos és regionális veA Mindenki karácsonya című ünnepi szórakoztató műsor két sztárvendége: Pintér Tibor és Janza Kata nagy sikerrel lépett föl a művelődési házban

Aszódi Csaba András a Szlovák ÖnkorA
A Magyar Kultúra Napján a Zengő együttes adott szívhezszóló gyermekműsort.
A művelődési ház színpadán az ecseri gyerekeknek is jutott hely, akik együtt
énekeltek az együttes tagjaival.
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jászolbeli szalmakötegeket mutatja az
eegybegyűlteknek.
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