Ecser Nagyközségi Önkormányzat lapja

Iskolakóstoló volt óvodásoknak február 16-án.
A szülők megismerkedhettek az intézménnyel,
az iskolakezdéssel kapcsolatos tudnivalókkal.
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Képviselő-testületi ülés – január 30.

A nagyközség képviselő-testülete január – a közmunkaprogram pályázat eredmé30-i ülésén elfogadta az Ecseri Kulturá- nyétől függően – foglalkozik a hosszabb
lis és Sport Egyesület tavalyi tevékeny- idejű megbízással.
ségéről szóló beszámolót.
Dr. Törő Krisztina, a Vecsési CsaládseUgyancsak ellenszavazat és tartóz- gítő Szolgálat vezetője levélben fordult
kodás nélkül hatalmazta fel a polgár- a testülethez: további félállás finanszíromestert, hogy az önkormányzat
nevében – a változó jogszabályi
feltételeknek megfelelően – írja
alá a háziorvosokkal a módosított szerződést.
A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek
elmulasztásának jogkövetkezményeiről alkotott rendeletet a
képviselő-testület januári ülésén.
A jogszabály elfogadását egyhangúlag támogatta a grémium.
(A rendelet teljes szövege lapunk
11. oldalán olvasható – a szerk.)
A képviselők hozzájárultak, Egy grafikon a jegyzői tájékoztatóból
hogy a Rábai Miklós Művelődési Ház zásához kért támogatást. Ezzel plusz egy
a kulturális közfoglalkoztatási pályá- főállású családgondozó lehetne Ecseren.
zaton egy közcélú munkás alkalmazása A várható szervezeti változásokra, valaérdekében részt vegyen. Hozzájárultak mint az önkormányzat anyagi helyzetére
továbbá ahhoz, hogy Kamarás Zoltán tekintettel a képviselők nem támogatták
megbízatása – a Rábai Miklós Műve- a családgondozói létszám bővítését.
lődési Ház intézményvezetőjének beHat igen szavazattal – ellenszavazat
tegsége miatt – 2013. február 28-ig és tartózkodás nélkül – a képviselő-tesmeghosszabbításra kerüljön. A testület tület nem járult hozzá ahhoz, hogy az

önkormányzat a Gyömrő és Környéke
Szociális Szolgáltató Központ részére
számítógépet vásároljon. Nem támogatta
továbbá, hogy a szolgáltató központ által
a közelmúltban vásárolt számítógépes
program bérleti díjához hozzájáruljon.
A képviselő-testület – a bizottságok javaslataival egyetértve –
az önkormányzat idei költségvetés tervezetét további tárgyalásra
alkalmasnak tartotta. A döntést
megelőzően Barta Zoltán jegyző
adott táblázatokkal, grafikonokkal
illusztrált tájékoztatást az önkormányzat várható 2013-as pénzügyi helyzetéről.
A közvilágítás bővítésére a
Lovas-dűlői lakosoktól érkezett
kérés az önkormányzathoz. A
közbiztonsági érzet növelése, és
a bűnmegelőzése miatt szükség
van utcai világításra. Ezen a külterületen is többen laknak már. Az út nehezen
járható, de a tulajdonosok vállalják, hogy
kőzúzalékkal megterítik, hengerelik. Kérik az önkormányzattól, hogy helyezzen
ki lámpát. A képviselő-testület megbízta
a polgármestert, hogy a Lovas-dűlő közvilágítását kérelmezőkkel egyeztessen a
lámpatest elhelyezéséről.
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Kevés pénzből, sok feladat
Szűkös költségvetés mellett sok feladat
vár ránk tavasszal. A héten kiírásra kerül
a közbeszerzési pályázat a Széchenyi utca
felújítására, amire a tervek már elkészültek. Nagyon szeretnénk, ha a jó idő beálltával rögtön elkezdődhetnének a munkák,
és májusra elkészülne az új út szépítve a
faluközpontot. Sajnos a központban lévő
épületek nem az önkormányzat kezében
vannak, ezért nem tudjuk ezeket is lebontani, a felújításhoz pedig a tulajdonosok
anyagi hozzájárulása nélkül nincsen lehe-

Szüreti bál az iskolában. Korszerűsödik az alma mater.

tőség.
Az iskola fűtéskorszerűsítésére a pályázat beadásra került, ezen 17+2 millió
forintot nyertünk. Ha ennek a biomaszsza kazánnak a beszerzése megvalósul,
akkor ezzel jelentős összegeket tudunk
megspórolni. Beadásra került egy épületenergetikai pályázat is, amely homlokzatszigetelést, nyílászárócserét, tetőjavítást,
napkollektort (melegvíz ellátásra), tartalmaz. Ha ezen is nyerni tudunk, akkor – ha
csak kívülről is –, de megújul az iskola
épülete, és további költségcsökkenés érhető el.
Az önkormányzatnak nem volt
hitele, ezért az adósság konszolidációból nem részesültünk. Reméljük,
a kormány beváltja ígéretét, és valóban kompenzálja azokat az önkormányzatokat, amelyek nem halmoztak fel tartozást. Az ígéretek szerint
ilyen célokra kaphatunk pályázati
forrásokat. Reméljük, ez így is lesz.
Hosszú munka árán sikerült elérni, hogy a Medical Center fogadja

az ecseri lakosokat a maglódi
és péceli lakosokkal együtt.
Ezen engedélyek egyben kizárták a XVII.
kerületi lakosokat az ott történő ellátásból.
Ríz Levente, XVII. kerületi polgármester
utánjárásának eredményeként eltörölték
ezt a döntést, és visszaállították az eredeti
beutalási rendet. Így megint csak nem mehetünk a Medical Centerbe. Remélem, ez
az állapot csak ideiglenes. Ismét közösen,
a maglódi és péceli polgármesterekkel
együtt – több fórumon keresztül – próbáljuk az érdekeinket érvényre juttatni szóban és levelezés útján.
Folytatjuk az előző évben elkezdett
munkákat, az ároképítést, az útpadkák javítását.
Gál Zsolt
polgármester
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„Választ kell adnunk a közösségeknek!”
Szűcs Lajosnak, a Pest Megyei Közgyűlés elnökének írása a megye önállóságáról, a hátrányos helyzetű térségek
felzárkóztatásáról.
Három évvel ezelőtt igent mondtunk
a változásra és a cselekvésre. Arra, hogy
megváltoztatjuk az országot, az itt élő
emberek hitét felemésztő politikát, a működésképtelen intézményeket. Minden
kezdeményezésünk – az állam és az önkormányzatok feladatainak új rendszere,
a megyék felelőssége a területfejlesztés
újjászervezésében – ezt a célt szolgálta. A
bizalomra alapozott közös erőfeszítések,
és az együttműködés lehetőségét biztosította. Ma már láthatóak az eredmények.
Az ország erősebb és biztonságosabb, és
szilárdabban néz a jövő elé, mint három
éve. Felkészült arra, hogy az elkövetkező
évtized sikertörténetét megírja – együtt az
emberekkel.
Pest megye soha nem volt még ilyen
közel ahhoz, hogy stratégiai partnere
legyen mindenkinek, aki elkötelezett a
cselekvés mellett; a 187 közösségnek,
Budapestnek, a szomszédos megyéknek,
és mindazoknak, akikkel közös értékek és
érdekek kapcsolják össze. Ez a partnerség
teremti meg a lehetőségét annak, hogy
szembenézzünk az elkövetkező évtized
feladataival – a közös tervezés, a közös
programalkotás és a területfejlesztés teendőivel. Mégis, az elmúlt hónapokban Pest
megye száznál több települése – köztük
Ecser nagyközség – írta alá a kezdeményezést, hogy a megye önálló tervezési,
fejlesztési régió legyen a jövőben –, s az
emberek joggal kérdezik, hogy miért, mi
ennek az oka, és hogyan viszonyul mindez a közös célkitűzésekhez.
Az ok egyszerű: a „Központi Régió”
(Budapest és Pest megye együttesen), az
Európai Unió szabályai szerint, olyan fejlettnek számít, amely miatt jelentősen lecsökken a térségben tervezett fejlesztések
támogatása. Miközben a megye fejlettsége nem éri el az EU átlagának felét, és a
gazdaság, a társadalom, vagy a környezet
állapota sem támasztja alá ezt az ésszerűtlen és indokolatlan megkülönböztetést;
ezért van szükség a cselekvésre.
A mi feladatunk, hogy a közösségek
érdekeit megvédjük, az ország érdekével összhangban. Pest megye az ország
szerves része, erős kisvárosok sűrű hálózatával, közel százezer aktív vállalkozással, 1,3 millió itt élő emberrel, és az

egyik legnagyobb ipari agglomerációval
– olyan gazdasággal, amely többközpontú, organikus, de szorosan kapcsolódik
Budapesthez. Erős és fejlődő Pest megye
nélkül a főváros nem lesz a régió gazdasági központja, az ország pedig nem lesz képes jelentős növekedésre, a munkahelyek
bővítésére. Ezért Pest Megye Közgyűlése
már döntött a különválás ügyében. Nem
most, hanem három évvel ezelőtt, amikor
határozottan kezdeményezte, hogy a 2014
és 2020 közötti uniós költségvetési ciklusban a megye legyen önálló fejlesztési
régió. Ez a döntés ma is érvényes.
Pest megye elhatározása ugyanakkor
nem elégséges feltétele a változásnak;

Dr. Szűcs Lajos
Magyarország és az Európai Bizottság
egyetértése is szükséges ahhoz, hogy e
kezdeményezés célt érjen. Számolnunk
kell azzal is, hogy mikor, mert a feltételrendszer, a menetrend, és az előírások e
tekintetben igen szigorú kereteket szabnak meg – évekre előre kell tervezni és
számolni. Ezért olyan fontos, hogy tudatában legyünk annak, miért is volt valóban hátrányos a 2007 és 2013 közötti hét
év szabályozása. Szükségszerűen fel kell
tennünk a kérdést, hogy valóban szükség
van-e az önállóságra.
A kérdés jogos, hiszen az önálló fejlesztési régió nem cél, hanem eszköz. De aki
szeretné megérteni azt, hogy miért írta alá
mégis száznál is több település a Gomba
község önkormányzata által közzétett felhívást, annak a következőket ajánlom a
figyelmébe:
A 2007 és 2013 közötti időszakra
megszabott keretek nem csak az elérhető támogatási forrásokat korlátozták
Budapesten és Pest megyében, hanem a
támogatható tevékenységek körét, valamint az egyes tervekhez nyújtható támogatások értékét, arányát. Azaz, aki Pest
megyében nyújtott be pályázatot (vállalkozás vagy önkormányzat), az jelentősen

rosszabb feltételekkel tehette meg, mint
akár néhány kilométerrel távolabb, egy
lényegében azonos fejlettségű városban,
kistérségben; és ez alól akkor sem volt kivétel, ha munkahelyek megtartásáról volt
szó a legelmaradottabb településeken. Ez
így, egyszerűen szólva – nem fair. Bármilyen megoldás is születik, választ kell
adnia ezekre kérdésekre; megteremteni a
forrásmegosztás világos és átlátható rendjét, a támogathatóság azonos feltételeit,
és jelentősen bővíteni a számát azoknak
a pályázati kiírásoknak, ahol Pest megye
támogatható. Pest megyében szükség van
az aktív területfejlesztésre. A területi különbségek példátlanul magasak, az infrastruktúra hiányos, a helyi gazdaság gyenge. A városok és községek nem bírják a
versenyt, ha a feltételek és a szabályok
szigorúbbak, mint a szomszédos településeken; ezért kérik az önállóságot. Lehet
más a megoldás, de akkor annak része
kell, hogy legyen az átgondolt, komplex programozás, a fejlesztések területi összehangolása, a hátrányos térségek
kompenzációja, a feltételek és szabályok
azonossága. Pest Megye Önkormányzata
mindent megtesz annak érdekében, hogy
felkészüljön minden lehetőségre; hogy
megnyugtató megoldás szülessen a jövőre
nézve; együttműködéssel, partnerséggel,
az érdekek és értékek kölcsönös elismerésével; például azzal, hogy korrekt és átlátható módon rendezi Budapesttel a közös
tervezés kérdését.
A városok és a falvak csak együtt lehetnek sikeresek, csak együtt alapozhatják meg a nagyobb közösség sikerét. De
az előbb felvetett kérdésekre választ kell
adnunk, mert száznál is több település
fogalmazta meg. Pest megye önállósága nem csak technikai, hanem tartalmi
kérdés is. A kisvárosok sajátos szerepe,
a várostérségek organikus gazdasága, a
megye feldolgozóipari teljesítménye, az
export dinamikája, a kulturális központok által betöltött szerep, a közösségek
sajátos problémái, a társadalmi kohézió
sajátos feladatai – mindez a legtöbb ember számára jórészt ismeretlen, itthon és
külföldön egyaránt. Ez teljességgel elfogadhatatlan. Ezért van szükség Pest megye önállóságára a területfejlesztésben, és
ezért kérem minden érintett együttműködését.
Budapest, 2013. február 5.
dr. Szűcs Lajos
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Harminc éves a Nyugdíjas Klub

Barta Zoltán jegyző köszönti a Nyugdíjas Klub tagjait, pártolótagjait a Rábai Miklós Művelődési Házban
Barta Zoltán jegyző köszöntötte a Nyugdíjas Klub Közgyűlésén megjelent klubtagokat, pártoló tagokat a Rábai Miklós Művelődési Házban. A közgyűlés témája az elmúlt
éves tevékenységről szóló beszámoló megvitatása, elfogadása volt, amelyet műsor és
vacsora követett.
Barta Zoltán elöljáróban tolmácsolta Gál
Zsolt polgármester köszöntését, aki más
közfeladat ellátása miatt nem tudott személyesen jelen lenni az eseményen, megköszönte mindazok munkáját, akik a klub
sikeres működéséhez hozzájárultak.
Kiemelte, a nyugdíjasok számára a 2012es év nagyon mozgalmas volt. Ezt tükrözte
Sosovicza Jánosné klubelnök beszámolója
is.
A jegyző szólt róla, hogy az ecseriek által az elmúlt évtizedekben végzett munka
szép gyümölcsöt termett. Az itt élők hagyományőrzésükkel, munkájukkal, kultúrájukkal vonzóvá tették a települést. Ecser
a 90-es évek elején háromezer főt számlált,

Továbbjutottak A

harkányi középdöntőbe jutott az
Ecseri Nyugdíjas Klub tánckara
a szépkorúak számára rendezett
monori Ki mit tud?-on február
másodikán. A hat nő, két férfi

mára közel 3800-an élnek a faluban. Figyelemmel a lakosság számának folyamatosan
emelkedésére, a település január elsejétől
elérte a nagyközség címet. – A nagyközséggé válás mindannyiunk közös sikere! – húzta alá Barta Zoltán.
A szónok rámutatott, az idei év nehéz,
egyben eseménydús is lesz. A harminc éves
fennállását idén ünneplő Nyugdíjas Klub
2013-as rendezvényei kiegészülnek a jubileumi rendezvénnyel.
A település méretéhez képest idén városokat megszégyenítő számú rendezvényt
szervezünk Ecseren. Erről tanúskodik a
frissen elkészült eseménynaptár (lapunk
6-8. oldalán megtekinthető – a szerk.). Külföldről is két megkeresés érkezett az elmúlt
napokban. A szlovákiai Nagymagyaron és
Cabaj-Caporon – sikeres uniós pályázat esetén – kulturális fesztivált rendeznek, ahova
meghívják Ecser kulturális küldöttségét is.
Szólt Barta Zoltán a település fejlett szociális tevékenységéről is.

összeállításban színpadra lépő
együttes egy ecseri magyar és
egy szlovák koreográfia alapján
készült produkcióval érte el a
szép sikert. A középdöntőt márciusban tartják a dunántúli fürdőhelyen.

Jelezte, a nagyközség szociális rendelete
sokkal megengedőbb sok más településénél. Fölhívta a figyelmet, ha valaki rászorult, nehéz helyzetben lévő falubelit lát,
azonnal keresse föl a Polgármesteri Hivatalt, hogy segíthessenek neki. Az önkormányzat ezen a télen is sok lakosának vásárolt tűzifát. Részint saját forrásból, részint
Ecser a Belügyminisztériumon keresztül is
hozzájutott szociális célra fölhasznált fűtőanyaghoz. Összeállítottak továbbá tartós
élelmiszerekből csomagokat. Olyan ételeket válogattak bele, amelyeket egyszerű
fölmelegítés után fogyasztani lehetett. Ilyen
csomagok – szükség esetén – jelenleg is
rendelkezésre állnak.
A jegyző emlékeztetett továbbá, hogy a
járási rendszer kialakulásával a gyámügyi
rendszer működtetése is megváltozott. A
változások ellenére a Polgármesteri Hivatal helyben minden téren tud felvilágosítást
adni. A krízishelyzeteket pedig el is tudja
hárítani.

Agenda
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Ecseri eseménynaptár – 2013.
IDŐPONT
MÁRCIUS

ESEMÉNY

HELYSZÍN

SZERVEZŐ

KAPCSOLAT

1.
5-12.
14.
20.

KISZE nap - télűző program
Tüdőszűrés
Nemzeti ünnep - műsor és fáklyás felvonulás
Mesesarok- gyermekszínházi előadás

II. sz. Óvoda
Művelődési Ház
Művelődési Ház
Művelődési Ház

II. sz. Óvoda
Művelődési Ház
Művelődési Ház

Kóspál Zsuzsanna
Dévényi Kata
Dévényi Kata
Dévényi Kata

16.
23.
23-24.

Polgárőr bál
Húsvéti kalamajka
Környezetvédelmi Napok
Húsvéti tojáskeresés

Művelődési Ház
Művelődési Ház
Horgásztó
I. sz. Óvoda

Polgárőrség
Művelődési Ház
Horgászegyesület
I. sz. Óvoda

Hosszú Mihály
Dévényi Kata
Matuszka László
Petneházi Tamásné

Zöld Koszorú Hagyományőrző Kör
Ecser Sport
Egyesület

Aszódi Csaba
András
Szilágyi József

28.
29.

Húsvéti patakparti mosdás

31.

Húsvéti nyuszisimogató, tojáskereső program Sportpálya

IDŐPONT

ESEMÉNY

HELYSZÍN

SZERVEZŐ

SZERVEZŐ

2-4*.
2-4*.
10.
13-14.
18.
20.
20.

I. sz. Óvoda - beiratkozás
II. sz. Óvoda - beiratkozás
Mesesarok - gyermekszínházi előadás
Környezetvédelmi Napok
Gézengúz koncert
Családi nap
Tánc napja

I. sz. Óvoda
II. sz. Óvoda
Művelődési Ház
Horgásztó
II. sz. Óvoda
I. sz. Óvoda
Művelődési Ház

Petneházi Tamásné
Kóspál Zsuzsanna
Dévényi Kata
Matuszka László
Kóspál Zsuzsanna
Petneházi Tamásné
Dévényi Kata

20-21.

Környezetvédelmi Napok

Horgásztó

I. sz. Óvoda
II. sz. Óvoda
Művelődési Ház
Horgászegyesület
II. sz. Óvoda
I. sz. Óvoda
Szilágyi Edina és
Művelődési Ház
Horgászegyesület

27.

Nő- és Anyák napi ünnepség és Bál

Művelődési Ház

Nyugdíjas Klub

Sosovicza
Jánosné

ÁPRILIS

Matuszka László

Maci nap az óvodában
Újra eljött a „brummogás” ideje. A népi
hiedelem úgy tartja, hogy a téli álmát alvó
medve ezen a napon, február 2-án felébred, és kibújik a barlangjából. Amenynyiben derült, napos, enyhe időt talál
odakint, és meglátja saját árnyékát, viszszabújik odújába, és tovább alszik. Érzi,
vagy talán tudja ugyanis, hogy a tél még
nem ér véget, még negyven napig csikorgó fagyok és sok hó várható. Ha azonban
ezen a napon hideg, téli idővel szembesül, érzi, hogy hamarosan enyhülni kezd
az időjárás, és véget ér a téli időszak. A
tavalyi évhez hasonlóan ezt, a télvégére
szóló időjóslását elevenítettük fel a 2.
számú óvodában. A reggeli belépő természetesen az idén is egy kedves, aranyos plüss maci volt. A gyermekek már
izgalommal várták, hogy megnyisson a

Pillangó csoport macis boltja. Ide érkeztek a lurkók egy-egy játék ezüst tallérral,
amivel a boltban vásárolhattak kedvükre:
macis málnaszörpöt, macis nyakláncot és
medvecsemegét. A kirakati áruk között
fellelhető volt mindenféle macis dolog,

játékok, bögre, könyvek és persze az elmaradhatatlan méz is. Jó alkalom volt ez
arra is, hogy egy kicsit elbeszélgessünk a
méz készítéséről és hasznosságáról. Az
ügyes válaszok után indulhatott a közös
tánc. Ropta kicsi és nagy, indult a macivonat a sok utassal. A polcokról, az ablakból sok-sok játékmackó figyelte csillogó
üvegszemekkel a vidám mulatozást. Jókedvünket, örömünket tovább fokozta az
a nagylelkű felajánlás, melyet az Arany J.
utcai Arzenál bolt tett meg, s ezáltal minden gyermek jóízűen elfogyaszthatott egy
„Dörmit”. Köszönjük az odafigyelést, illetve a szülők segítségét, hogy ez a csodás
program újra megvalósulhatott. Reméljük
a következő években is ilyen felejthetetlen élmény lesz az óvodai télbúcsúztató
időszak.
Durayné Környei Emese
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28.
Évadnyitó horgászverseny
Horgásztó
Horgászegyesület
* változhat az időpont, véglegesítve a Cserfa újságban és a községi honlapon lesz

Matuszka László

IDŐPONT
MÁJUS

ESEMÉNY

HELYSZÍN

SZERVEZŐ

KAPCSOLAT

6.
11.
25.

Falugyűlés
Majális
Jótékonysági est

31.
31.

Gyereknap
Gyereknap

Művelődési Ház
Sportpálya
Laky Ilonka Általános Iskola
I. sz. Óvoda
Tájház udvara

Önkormányzat
Művelődési Ház
Laky Ilonka Általános Iskola
I. sz. Óvoda
II. sz. Óvoda

IDŐPONT
JÚNIUS

ESEMÉNY

HELYSZÍN

SZERVEZŐ

KAPCSOLAT

2.

Úr napja, körmenet, virágszőnyeg

Templom kert

Plébánia,
Aszódi Csaba András,
Harazin Piroska

8.
14.

Nyugdíjas Klub 30 éves jubileuma
Iskolai ballagás

Sosovicza Jánosné
Szeverné Csekei Csilla

15.
15.
16

Múzeumok éjszakája
Éjszakai horgászverseny
Községi Búcsú

Művelődési Ház
Laky Ilonka Általános Iskola
Tájház udvara
Horgásztó
Széchenyi utca

Egyházközség/
Szlovák Kisebbségi ÖK/ Zöldkoszorú HK
Nyugdíjas Klub
Laky Ilonka Általános Iskola
Művelődési Ház
Horgászegyesület
Önkormányzat

IDŐPONT
JÚLIUS

ESEMÉNY

HELYSZÍN

SZERVEZŐ

KAPCSOLAT

27.

Lakodalmas Darts

Művelődési Ház

EKSE-Darts

Szatmári Zsuzsanna

IDŐPONT
AUGUSZTUS

ESEMÉNY

HELYSZÍN

SZERVEZŐ

KAPCSOLAT

12-16.

Tánc tábor

Művelődési Ház

Szilágyi Edina

20.

Szt. István nap

25.
31.

Jármai emlékverseny
Szervátültetettek horgászversenye

Horgásztó
Horgásztó

Horgászegyesület
Horgászegyesület

Matuszka László
Matuszka László

IDŐPONT ESEMÉNY
SZEPTEMBER

HELYSZÍN

SZERVEZŐ

KAPCSOLAT

11.
21.
26.
27.

Mesesarok - gyermekszínházi előadás
Férfinap
Mihály nap
Meseolvasó verseny a Népmese napja
alkalmából

Művelődési Ház
Művelődési Ház
II. sz. Óvoda
Művelődési Ház

Dévényi Kata
Sosovicza Jánosné
Kóspál Zsuzsanna
Szeverné Csekei Csilla
Dévényi Kata

28. vagy
okt.12.

Szüreti rendezvény

Tájház udvara

30.

Idősek Világnapja

Művelődési Ház

Művelődési Ház
Nyugdíjas klub
II. sz. Óvoda
Művelődési Ház,
Laky Ilonka Általános Iskola
Zöld Koszorú Hagyományőrző Kör/
Művelődési Ház
Önkormányzat

Dévényi Kata
Szeverné Csekei Csilla
Petneházi Tamásné
Kóspál Zsuzsanna

Dévényi Kata
Matuszka László

Harazin Piroska

Cserfa

Agenda
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ESEMÉNY

HELYSZÍN

SZERVEZŐ

KAPCSOLAT
Dévényi Kata
Petneházi Tamásné
Aszódi Csaba András

OKTÓBER
9.
11.
19.

Mesesarok - gyermekszínházi előadás Művelődési Ház
Portéka színpad előadása
I. sz. Óvoda
Grassalkovich nap
Művelődési Ház

19.
22.
27.

Családi nap
I. sz. Óvoda
Nemzeti Ünnep -Községi rendezvény Művelődési Ház
Évzáró horgászverseny
Horgásztó

Művelődési Ház
I. sz. Óvoda
Zöld Koszorú Hagyományőrző Kör
I. sz. Óvoda
Művelődési Ház
Horgászegyesület

IDŐPONT

ESEMÉNY

HELYSZÍN

SZERVEZŐ

KAPCSOLAT

1.

Temetői áhitat

Temető

Plébánia
Aszódi Csaba András

9.
13.
23.

Márton napi kézműves foglalkozás
Művelődési Ház
Mesesarok - gyermekszínházi előadás Művelődési Ház
Erzsébet-Katalin Bál
Művelődési Ház

Egyházközség/
Szlovák Kisebbségi ÖK
Művelődési Ház
Művelődési Ház
Nyugdíjas Klub

27.

Adventi kézműves foglalkozás

I. sz. Óvoda

I. sz. Óvoda

Petneházi Tamásné

30.

Adventi koszorú készítés

Művelődési Ház

Művelődési Ház

Dévényi Kata

IDŐPONT

ESEMÉNY

HELYSZÍN

SZERVEZŐ

KAPCSOLAT

5.

Mikulás műsor

I. sz. Óvoda

I. sz. Óvoda

Petneházi Tamásné

6.
7.
8.

Mikulás műsor
Mikulás műsor
Mikulás

II. sz. Óvoda
Művelődési Ház
Templom

II. sz. Óvoda
Művelődési Ház
Egyházközség

Kóspál Zsuzsanna
Dévényi Kata
Plébánia

8.

Mikulás

Község

Polgárőrség

Hosszú Mihály

13.

Luca napi évértékelő

Művelődési Ház

Aszódi Csaba András

16.

Idősek karácsonya

Művelődési Ház

Szlovák
Kisebbségi ÖK
Önkormányzat

16.

Karácsonyi ünnepség

II. sz. Óvoda

II. sz. Óvoda

Kóspál Zsuzsanna

18.

Betlehemes műsor

Művelődési Ház

I. sz. Óvoda

Petneházi Tamásné

24. délután

Pásztorjáték

Templom

Egyházközség

Plébánia

24.

Éjféli mise

Templom

Egyházközség

Plébánia

29.

Szent család vasárnapja

Templom

Egyházközség

Plébánia

Petneházi Tamásné
Dévényi Kata
Matuszka László

NOVEMBER

Dévényi Kata
Dévényi Kata
Sosovicza Jánosné

DECEMBER

Készült az ecseri intézmények és civil szervezetek előzetes egyeztetése alapján. A programok időpontja az év folyamán változhat.
Az esetleges időpontváltozásról a szervezők a Rábai Miklós Művelődési Házat értesíteni szíveskedjenek.

Lélekharang
A Szlovák Önkormányzat által felszerelt temetői lélekharangot eddig hagyományos módon, kézzel működtették.
A Szlovák Önkormányzat olyan megoldást próbált keresni a harangozásra,
amely nem igényli feltétlenül valamelyik aktivistájuk jelenlétét. Szakember
javaslatára az elektromágneses harangozó berendezés felszerelése mellett
döntöttek. Az új készülék 40 program-

helyen állítható be, és a nyári-téli időszámítást is automatikusan kezeli.
A kivitelezést a Harangszó 2003. Bt.
végezte el, Farkas Titusz vezetésével.
A beruházás 271 ezer forintba került.
A villanyóra szekrényt Kurunczi Lajos
készítette el.
A Gombos Miklós aranykoszorús
harangöntő mester által öntött harang
tehát új működtetési rendszert kapott.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
SZÉKELY TAMÁS
temetésén részt vettek, sírjára virágot,
koszorút helyeztek el, gyászunkban osztoztak.
A gyászoló Család

Cserfa

Kattints rá nagyi!
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Ismét a dartsosoké volt a művház

Az Ecserért Községfejlesztő és Szépítő Egyesület, illetve a Club Net Cet közös
szervezésében újra indul a számítógépes
tanfolyam nyugdíjasoknak a Rábai Miklós
Művelődési Házban. Elsajátíthatók az alapismeretek a bekapcsolástól az internet használatáig. A 24+1 órás tanfolyam részvételi
díja 1000-Ft. Hatékony, kiscsoportos foglalkozások. Első alkalom: március 1. A BMK
kihelyezett tanfolyama, főtámogató a UPC.
Jelentkezni lehet személyesen, vagy telefonon a Művelődési Házban. T: 06-29/335-346

Az ellátás felfüggesztve
Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal (OTH)
felülvizsgálja a január 21-én kiadott határozatát
a Budapest és Pest megye területén működő járóbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltatók ellátási
területének megállapításáról. – Ennek alapján
a hatóság arra utasította a Medical Centert is,
hogy a határozat megszületése előtti rend szerint járjunk el. Így a három érintett település
– Ecser, Pécel, Maglód – betegeinek kapacitás
hiányában nem adhatunk további időpontokat.
Természetesen, akik az intézményünkben már
kaptak terminust, azok számára biztosítjuk a
szakellátást – nyilatkozta a Cserfa megkeresésére
Tóth József, a Medical Center ügyvezetője. Gál
Zsolt polgármester levélben fordult az Országos Tisztifőorvosi Hivatalhoz, annak érdekében,
hogy az ecseri betegek igénybe tudják venni a
Medical Center szolgáltatásait. A polgármester a
levélben jelezte, hogy a XVII. kerületi betegek ellátását nem zavarja az ecseri emberek gyógyítása.

Eladó Philips fax 15.000 Ft-

ért, valamint Canon fénymásoló, újszerű állapotban eladó.
Ára: 30.000 Ft. Barcikainé: 0629-335-659, 0630-315-6823

Szatmári Zsuzsa célra tart. Ecseren ő a sportág főszervezője, aki a dartskultúra 2008as falubeli indulása óta folyamatosan ragyogó közösségi munkát végez.
II. Vecser Kupa nyílt steel darts versenyt
Mint arról a Cserfa januári számában
rendeztek a Rábai Miklós Művelődési Ház- beszámoltunk, szintén sikeresen zajlott
ban február 9-én.
a művelődési házban az előző verseny, a
A rendezvényt köszöntötte Szlahó Csa- Steel Nemzetközi Bajnokság V. fordulója.
ba, Vecsés polgármestere és Barta Zoltán, Az eseményről nagy terjedelemben száEcser jegyzője.
molt be a Nemzeti Sport, továbbá a Sport
A két szomszédos település dartsosai TV, az Eurosport csatornáin többször berégóta összetartanak, sok versenyt szer- széltek a versenyről, emlegették Ecsert, a
veznek együtt. Vecsés és Ecser nevéből települést, illetve a Rábai Miklós Művelőbújt elő például a Vecser kupa elnevezés is. dési Házat.

Vendégjáték Az
Ecseri Zöldkoszorú Néptáncegyüttes
január 26-án Budapesten, február
10-én pedig Kétsopronyban lépett fel,
farsangi rendezvények keretében.

Újraválasztották az elnököt
Ismét Hosszú Mihályt (képünkön) választották meg az Ecseri
Polgárőrség elnökévé. A február 6-án megtartott közgyűlésen hosszas vita előzte meg a
szavazást. Végül ellenszavazat
nélkül, egy tartózkodás mellett
szavaztak a jelenlévők ismét
bizalmat Hosszú Mihálynak.
Felvételünkön: Az újraválasztott elnök.

Kéményseprés Ecseren
február 25-től április 30-ig
A Magyar Kémény Kft Ecser közigazgatási területén a 63/2012.
(XII. 11.) BM rendelet 3-4. paragrafusa értelmében előírt kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás körébe tartozó feladatokat 2013. február 25-étől április 30-ig látja el. A társaság
alkalmazásában álló dolgozók névre szóló, arcképes kitűzőkkel
rendelkeznek. A 2013. évi 2. kéményseprési alkalom 2013. II.
félévében lesz.
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Járási hírek Vecsésről, Ecserről
A Pest Megyei Kormányhivatal Vecsési
Járási Hivatal Okmányirodájának ügyfélfogadási ideje megváltozott. 2013. február
1-től kezdődően hosszított nyitva tartással, 8.00 órától 20.00 óráig várjuk Tisztelt
Ügyfeleinket. Az ügyintézéshez előzetes
bejelentkezés szükséges. Időpontfoglalás:
29/555-270 telefonszámon, elektronikusan
a www.magyarorszag.hu, illetve a www.
hivatal.vecses.hu internetes oldalakon keresztül lehetséges.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 18.00 órától az illeték megfizetésére kizárólag bankkártyás fizetési módot tudunk biztosítani.
Járási Hivatal
***
A Vecsési Járási Hivatal települési ügysegéde az Ecseri Polgármesteri Hivatalban a következő napokon tart ügyfélfogadást: Hétfő:
08.00.-12.30-ig és 13.00.-18.00. Cím: Ecser,
Széchenyi u. 1. 10. szoba, Telefonszám: 0629/335-161, Fax: 06-29/335-416

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

Rábai Miklós Művelődési és Közösségi Ház
Ecser Község Önkormányzata sok szeretettel meghívja Önt és kedves családját
2013. március 14-én, csütörtökön 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.
IDŐPONTVÁLTOZÁS!
2013. március 20-án, szerdán 10 órától
Aranyszamár Színház: Királyos mesék
Az előadásban három mesét mondanak, játszanak el, a legkülönfélébb technikákkal (báb,
maszk, vásári képmutogató), s természetesen
mindháromban szerepel egy-egy király is.
A belépés díjtalan!
2013. március 23-án, szombaton 15 órától
Húsvéti kalamajka
Tavaszköszöntő, húsvétváró programunkon
igazi tavaszi zsongás ígérkezik.
Programjaink:
15 – 17 óra Nyuszi Kupa Sakkverseny
16 – 18 óra Kézműves foglalkozás
18 – 19 óra Mesekuckó tárgybábokkal
A belépés díjtalan!
Húsvéti Nyuszi Kupa Sakkversenyt hirdetünk
ifjúsági és felnőtt kategóriában
A verseny típusa: 2×10 vagy 2×5 perc, körmérkőzés, svájci
Regisztrációs díj: felnőtt 500 Ft, gyerek 200 Ft

Sorsolás és első forduló: 2012, március 23.
szombat 15 óra
Információ és nevezés: Művelődési Ház
(06/29 335 346)
Kattints rá Nagyi – számítógépes tanfolyam
az Ecserért Községfejlesztő és Szépítő Egyesület valamint a Club Net Cet Egyesület közös
szervezésében.
2013. március 1-től hatékony, kiscsoportos
foglalkozás keretében.
Elsajátíthatók az alapismeretek a bekapcsolástól az internet használatáig.
A 25 órás tanfolyam részvételi díja 1000,-Ft,
ami minden költséget magában foglal.
Jelentkezni a Művelődési Házban lehet.
Baba – mama klub Ecseren
Februártól újraindul a Baba – mama klub a Rábai Miklós Művelődési Házban minden hónap
utolsó szerdáján.
Várunk minden kisgyermekes családot egy
kötetlen beszélgetésre a kisgyermekes mindennapokról, közben egy fél órás RINGATÓ
foglalkozást tartunk.
Első alkalom: 2013. február 27. szerda 9-11 óra
Szakmai vezető: Torma Ottília védőnő
A részvétel ingyenes!
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

Mosógép, hűtőgép javítása. Ecseren
ingyenes kiszállás. Minden típusú háztartási gép javítása. (porszívó, mikro,
mosógatógép, kávéfőző, villanybojler
tisztítás, javítás.) Fodor Károly: 06-20935-1207, 06-20-402-5558

A Cserfa következő 2013. 03. száma március 22-én jelenik meg.
Nyomdába adás: március 19. Lapzárta: március 12.

Cserfa
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A közösségi együttélés szabályai
Ecser Nagyközség Önkormányzatának 1/2013. (I. 30.) számú rendelete a közösségi
együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről
Ecser Nagyközség Önkormányzata az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d)
pontjában foglalt felhatalmazás alapján a
következő rendeletet alkotja:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) E rendelet alkalmazásában a közösségi együttélés alapvető szabályai elmulasztásának minősül, minden olyan
magatartás, amelyet a Képviselő-testület e
rendeletében ekként minősít.
(2) Jelen rendelet szabályai nem alkalmazhatóak azon magatartási szabályok megsértése esetén, amelyet magasabb szintű
jogszabály szabálysértésnek vagy bűncselekménynek nyilvánít, illetve amelyet más
jogszabály közigazgatási bírsággal sújtani
rendel.
2. Eljárási szabályok
2. § A közösségi együttélés alapvető szabályait elmulasztó magatartás elkövetőjével
szemben 5 000 Ft-tól 50 000 Ft-ig terjedő
helyszíni bírság, illetve 5 000 Ft-tól 150
000 Ft-ig terjedő közigazgatási bírság szabható ki.
3. § A közösségi együttélés alapvető szabályait elmulasztó magatartás elkövetőjével
szemben helyszíni bírság kiszabására a polgármesteri hivatal erre felhatalmazott ügyintézője és a közterület-felügyelő jogosult.
4. § A közösségi együttélés alapvető szabályait elmulasztó magatartás elkövetése
miatt a közigazgatási hatósági eljárás hivatalból, illetve bejelentés alapján indul
meg. A hivatalból történő eljárást a jegyző,
a polgármesteri hivatal ügyintézője és a
közterület-felügyelő észlelése alapján kell
megindítani.
5. § A közösségi együttélés alapvető szabályait elmulasztó magatartás elkövetésével
kapcsolatos hatáskör gyakorlását a Képviselő-testület a jegyzőre ruházza át.
6. § A közigazgatási bírság mértékének
megállapításánál figyelembe kell venni
(1) az elkövetett magatartás súlyát és a felróhatóság mértékét,
(2) a hat hónapon belüli ismételt elkövetést,
(3) az elkövető személyi körülményeit, jövedelmi viszonyait, amennyiben az erre vonatkozó tájékoztatásra önként nyilatkozik.
7. § A közösségi együttélés alapvető szabályait elmulasztó magatartás elkövetése

miatti eljárásban a közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit az e rendeletben foglalt kiegészítésekkel kell alkalmazni.
3. A közösségi együttélés alapvető szabályait elmulasztó magatartások
8. § A közösségi együttélés alapvető szabályait elmulasztó magatartást követ el az, aki
(1) a közterületet a rendeltetésétől eltérően
közterület-használati engedély nélkül, vagy
a közterület-használati engedélyben foglalt
feltételektől eltérően használja,
(2) a közterület gondozott zöldterületére,
parkosított területére járművel ráhajt, vagy
azon járművel várakozik,
(3) a közterületen telepített virágokat,
egyéb dísznövényeket leszedi, vagy egyéb
módon károsítja,
(4) közterületen lévő fás szárú növényt engedély nélkül kivág,
(5) a közterületi térfigyelő kamerát elmozdítja, illetve annak rendeltetésszerű használatát akadályozza,
(6) a közterületen elhelyezett szobrot, emlékművet, emléktáblát, keresztet, köztárgyat engedély nélkül áthelyez, illetve a rendeltetésétől eltérően használja,
(7) a közterület elnevezését tartalmazó utca
névtáblát engedély nélkül eltávolít, utca
névtáblához hasonló, megtévesztő jelzést-,
illetve nem a közterület elnevezését tartalmazó utca névtáblát elhelyez,
(8) járműroncsot közterületen tárol,
(9) a tulajdonában álló, hatósági jelzéssel
nem rendelkező járművét - amely a közúti
forgalomba csak ilyen jelzéssel vehet részt
-, továbbá a forgalomból kivont járművét a közúti közlekedés szabályairól szóló
1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet
59. § (3) bekezdésében foglalt határidőn
túlmenően közterületen tárolja,
(10) jármű iparszerű javítását közterületen
végezi,
(11) járművet közterületen mos,
(12) hirdetést, plakátot hirdetés részére ki
nem jelölt helyen helyez el,
(13) a polgármesteri hivatal hirdetményét
megrongálja, leragasztja, engedély nélkül
eltávolítja,
(14) tulajdonában álló belterületi ingatlanon a gyomnövény-mentesítésről, füves
területrészének kaszálásáról nem gondoskodik,

(15) a tulajdonában álló ingatlan előtti,
valamint a használatában lévő szórakozó-,
vendéglátó- és árusító hely, üzlet előtti
járdaszakasz (járda hiányában egy méter
széles területsáv) tisztántartásáról, hó eltakarításáról, síkosság-mentesítéséről nem
gondoskodik, továbbá a járda melletti zöld
sáv gondozását, kaszálását elmulasztja,
(16) a járdaszakasz melletti nyílt vízelvezető árok, áteresz, kapubejáró tisztántartásáról nem gondoskodik, a csapadékvíz akadálytalan lefolyását nem biztosítja,
(17) a járdaszakasz űrszelvényébe belógó
növényzet megfelelő visszavágásáról, nyeséséről nem gondoskodik,
(18) az avar és kerti hulladék nyílt téren történő égetését nem a 17/2005. (X. 14.) önkormányzati rendelet 25. §; 26. §; 27. §-ban
foglaltak szerint végzi,
(19) a szelektív hulladék gyűjtésére kijelölt
helyen, ott el nem helyezhető fajtájú hulladékot helyez el,
(20) a csapadék elvezető árokba szennyező
anyagot juttat,
(21) a temető területére engedély nélkül
gépjárművel behajt,
(22) a temető területére vakvezető kutyán
kívül állatot bevisz,
(23) a temető területén nyitvatartási időn
kívül látogatóként tartózkodik,
(24) a temető területén a kegyeleti helyhez
nem méltó magatartást tanúsít,
(25) a temető hulladékgyűjtő konténerébe a
temető területén kívül keletkező hulladékot
helyez el,
(26) aki a felügyelete alatt álló kutyát póráz
nélkül viszi közterületre, vagy a közterületen póráz nélkül vezeti.
4. Záró rendelkezések
9. § E rendelet 2013. március 1.-én lép hatályba.
Gál Zsolt polgármester,
Barta Zoltán jegyző

Tüdőszűrés
Ecseren az alábbi időpontokban lesz tüdőszűrés:
2013. március 5., 7., 8., és 12.
napokon: de. 8-13.50 között.
2013. március 6., 11. napokon:
du. 12-17.50 között.

Télbúcsúztató farsangi bált tartottak Ecseren, amelyen – mint felvételünkön
látható – érdekes jelmezekben mulattak a résztvevők

Homola Ilona jeltolmács segít megérteni Barta
Zoltán jegyző beszédét a Nyugdíjas Klub rendezvényén Szirt Lajosnénak (A képen háttal). Rajta
és párján kívül további két hallássérült ember él
Ecseren. (Cikk: 5. oldal)

Az ecseri Jót-Evők csapat is indult az I. Gyáli Böllérversenyen február
16-án. A felkészült együttes két szép díjat is elhozott. Elsők lettek sertésdarabolásban, s az övék lett a legfinomabb sült kolbász is.

A The Jam & Eggs zenekar (képünkön) lépett föl február 9-én este a művelődési házban. A country jegyében megrendezett családi napon és dartsversenyen – melyet a vecsési és az ecseri sportegyesület, a művelődési ház
és a Varázs Lovas Sport Egyesület szervezett – volt kézműves foglalkozás,
bőrdíszműves és bűvész show is. (cikk: 9. oldal)

Mint decemberi számunkban megírtuk,
duplafülkés, platós használt teherautót vásárolt az önkormányzat. A másfél millió forint
értékű járművet a megnövekedett közterületi munkákhoz használják majd. Felvételünkön a „régi-új” kisteherautó látható.

