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Cserfa2 Közügyek

Képviselő-testületi ülés – január 29.

2014. január 7-én tartotta alakuló ülését a 
művelődési házban településünk agrárgaz-
dasági bizottsága. A Nemzeti Agrárgazda-
sági Kamara megjelent helyi tagjai meg-
választották a tisztségviselőket. Az Ecseri 
Települési Agrárgazdasági Bizottság elnö-
ke Bartók József lett. A vezetőségi tagok: 
Galbavi István és Tomasovszki András.

A bizottságot telefonon és e-mailben is el 
lehet érni. Telefonszám: Bartók József: 06-
70/453-59-99

E-mail: ecser37@gmail.com
A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasá-

gi és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 
2012. évi CXXVI törvényt az Országgyű-
lés 2012 nyarán fogadta el. A jogszabály 
szerint az agrárkamara az agrárgazdasági 
tevékenységet végzők törvény által létre-
hozott önálló jogi személyiséggel rendelke-
ző önkormányzati és közfeladatokat ellátó 

köztestülete.
Az agrárkamara az agrár- és élelmiszer-

gazdaság fejlesztése, valamint a vidékfej-
lesztés érdekében tevékenykedik. Feladatai 
vannak az üzleti forgalom biztonsága és a 
tisztességes piaci magatartás megteremté-
se, megőrzése, illetve fokozása érdekében. 
Természetesen a kamara képviseli az agrár-
gazdasági tevékenységet folytatók érdekeit.

2014. január elsejétől a Nemzeti Agrár-
gazdasági kamara feladata a falugazdász 
hálózat működtetése is. A kamara ígéreté-
nek megfelelően a falugazdász hálózat egy 
tagja heti rendszerességgel ügyfélfogadást 
tart minden településen. Megkeresésükre 
az Ecser Nagyközségi Önkormányzat a Rá-
bai Miklós Művelődési és Közösségi Ház 
egyik irodáját ingyenesen a falugazdász 
rendelkezésére bocsátja az ügyfélfogadás 
időtartamára.

Megalakult az Ecseri Települési 
Agrárgazdasági Bizottság

A képviselő-testület január 29-én tartotta 
idei első rendes ülését.

Elöljáróban Mihályfi  Árpádnak, a 
ProForm Kft. ügyvezetőjének ajánlatáról 
tanácskoztak a képviselők. A kft. szeretné 
megvásárolni az üzem szomszédságában 
lévő sporttelepet, hogy teljes biztonságba 
tudja a cég területét. Tavaly több százmillió 
forintos kárt okozott a cégnek egy tűzeset, 
amelynek oka eddig nem ismert. Mihályfi  
Árpád ezért tervezi megvásárolni a tár-
sasággal szomszédos ingatlanokat, hogy 
semmilyen külső behatás ne érhesse a kft. 
termelő területét. A bővülésre azért is szük-
ség volna, mert a ProForm Ecserre tervezi 
telepíteni budapesti részlegét is. A képvise-
lő-testület meghallgatta az ajánlatot, s úgy 
döntött, hogy szakértőkkel való konzultáció 
után visszatérnek rá. 

A képviselők támogatták a MÁV-val kö-
tendő megállapodást az állomásépületnek 
és környékének önkormányzati üzemelte-
téséről. A megállapodás azért volt különö-
sen sürgető, hogy az állomáson lévő váró-
termet meg lehessen nyitni az utasok előtt. 
Annak fejében, hogy a MÁV támogatja az 
önkormányzatot, a település – az EKO Kft. 
közreműködésével – vállalja a váróterem 
nyitását, zárását, takarítását, a két peron sí-
kosság-mentesítését, elvégzi a fűkaszálást, 

az állomásterületen keletkező hulladék ösz-
szegyűjtését. (A témához kapcsolódó cikk a 
9. oldalon olvasható – a szerk.)

Döntött a képviselő-testület arról, hogy 
a polgármester a kormány által az első vi-
lágháború kitörésének századik évfordu-
lója tiszteletére kiírt pályázatra a Pro Pat-
ria – Ecseri „Hősök Ligetének” felújítása 
címmel nyújtsa be a település jelentkezését. 
Gál Zsolt polgármester emlékeztetett rá, 

hogy Ecseren a templomkertben volt ilyen 
emlékpark. Ezt az emlékparkot lehetne 
helyreállítani az önkormányzati önrésszel 
kiegészített pályázati összegből.

A Budapest Fővárosi Önkormányzat Fő-
városi Településszerkezeti Terv és Fővárosi 
Rendezési Szabályzat véleményezése és 
más, építészeti szakmához kötődő napiren-
dek kapcsán kapott szót Gubán Sándor fő-
építész. Rövid bemutatkozásából kiderült, 
2012 szeptembere óta látja el feladatát a tár-
sulásba betagozódott települések számára. 
Ecseren nem volt korábban ilyen munka-
kör. A főépítészi megbízatás szükségességét 
kormányrendelet írta elő. Feladata – mások 
mellett – az építészeti feladatok gondozása, 
szervezése. Gondoskodni a település eszté-
tikus arculatának kialakításán, szolgálni az 
itt élők életminőségének javítását.       

Gubán Sándor főépítész Gubán Sándor főépítész 

Mihályfi  Árpád, a ProForm Kft. ügyvezetője tájékoztatja ajánlatáról a képviselőket Mihályfi  Árpád, a ProForm Kft. ügyvezetője tájékoztatja ajánlatáról a képviselőket 
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Cserfa 3Figyelő

Van ok a bizakodásra
Tisztelt Lakosok! Elkezdődött a 2014-
es költségvetési év is. Nehézségeink 
vannak bőven, de bizakodásra is okot 
ad az a sok ígéret, amit kaptunk. Az 
adósság konszolidációból kimaradt 
önkormányzatok kompenzálása és a 
megnyíló EU-s források remélhetőleg 
lehetőséget biztosítanak a tervezett 
fejlesztések fi nanszírozásához. 

A tervekről csak érintőlegesen sze-
retnék beszélni, mert a még ki nem 
alakult pályázati lehetőségek fogják 
adni az irányt. Szeretnénk befejezni 
az 1. óvoda felújítását, az iskolában 
pedig új tantermekre van szükség. 
Ezen kívül a tornaterem kapacitása 
sem elegendő a mindennapos testne-

velés ellátására. Folytatni kell a csa-
padékvíz elvezetésének kezelésére 
tett lépéseket, útburkolatokat kell épí-
teni a Kálvária lakódombon. 

Sorolhatnám a fejlesztési lehetősé-
geket, de ezek akkor konkretizálód-
hatnak, ha forrást tudunk rá szerezni. 

Az előző évben sikerült dr. Szűcs 
Lajosnak, a Pest Megyei Közgyűlés 
elnökének közbenjárásával járdala-
pokhoz jutnunk. Ezek elhelyezését a 
leginkább szükséges járdaszakaszo-
kon az EKO Kft. segítségével fogjuk 
megoldani. 

Az önkormányzat átvállalta a MÁV 
épület és környékének üzemeltetését. 
Ez egy hosszú tárgyalássorozat ered-

ménye volt, 
a folyamatos 
ü z e m e l t e t é -
si színvonal 
c s ö k k e n é s e 
miatt vált szük-
ségessé. Ma 
már ismét 
használni tud-
ják a várótermet az ecseri lakosok. 

Remélhetőleg kijövünk abból a ke-
retből, amit a MÁV erre a célra ad át. 
Itt kérem a tisztelt lakosokat, hogy 
még inkább ügyeljenek a váróterem és 
környékének tisztaságára, épségére.

                                                 Gál Zsolt
polgármester

A repülőtéri cargo bázis Ecser 
mellé telepítésért emelt szót a 
Konzultációs Bizottság legutóbbi 
ülésén Gál Zsolt, Ecser polgár-
mestere. 

A Budapest Airport Zrt. rend-
szeresen szervezi a Konzultációs 
Bizottság üléseit. A bizottság leg-
utóbbi ülésén a szervező és a Kon-
zultációs Bizottságot vendégül 
látó XVIII. kerület vezetői mellett 
részt vettek a környékbeli tele-
pülések polgármesterei, továbbá 
a közlekedési hatóság, a Magyar 
Turizmus Zrt., a Hungarocontrol  
és a légitársaságok képviselői. 
Ecsert Gál Zsolt polgármester és 
Barta Zoltán jegyző képviselte.   

A tanácsozáson Gál Zsolt, Ecser 
polgármestere fölvetette a Cargo 

bázis Ecser melletti területre való 
telepítésének lehetőségét. Mint 
mondta, ezzel a megoldással el-
kerülhetővé válna az Üllői út, a 
gyorsforgalmi út, sőt a 4. számú 
főút teherforgalommal való túl-
zott terhelése is. Szarvas Gábor, 
a Budapest Airport közösségi 
kapcsolatokért felelős igazgatója 
elmondta, a meglévő guruló utak 
kiépítettsége a vecsési területen 
lévő fejlesztésnek adnak realitás, 
itt lehet a leggazdaságosabb ennek 
megvalósítása. Ugyanakkor a fej-
lesztés multiplikátor hatásai révén 
az ecseri terület kiválóan alkalmas 
a kapcsolódó logisztikai, köny-
nyűipari beruházások megvalósí-
tására – emelte ki Szarvas Gábor 
igazgató.      

Gál Zsolt a falu számára 
fejlesztésekért lobbizott

Gál Zsolt Jost Lammers rep-
téri vezérigazgató és Szarvas 
Gábor közkapcsolati igazgató 
számára jelzi az ecseri lehető-
ségeket a tanácskozáson

A Helyi Választási Iroda székhelye: 2233 Ecser, Széchenyi 
út 1. A Helyi Választási Iroda vezetője: Barta Zoltán. Elérhe-
tőségei: Tel: +36 29 335 161, Fax: +36 29 335 416
Email címe: polgarmesterihivatal@ecser.hu 
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Cserfa4 Siker

A Laky Ilonka Általános Iskolában, mint 
az ország mindegyik köznevelési intéz-
ményében 2014. január 17-én zárult le az 
idei tanév első féléve. Tanulóink a bizo-
nyítványaikat január 24-én kapták kézhez. 
Az értékelés első és második évfolyamon 
szövegesen, míg a többiben jegyekkel tör-
tént. Iskolánk átlaga nagyon meggyőző: 
4,2. Ez tükrözi a pedagógusok, a diákok 
és szüleik munkáját, kitartását, szorgal-
mát, kötelességtudatát. Fontosnak tartom 
elmondani, hogy az országosan egyre sú-
lyosabb probléma, az iskolakerülés, ben-
nünket még nem érint, igazolatlan hiány-
zás az iskolában mindössze egyetlen óra 
volt ebben a félévben. Kirívó fegyelmi 
eset sem történt.

Tanulóink a tanulmányi munkán túl 
számtalan programon vehettek részt, 
sok szakkörre járhatnak, házi és területi 
versenyeken mérhették össze tudásukat. 
Ezekről már számot adtam az előző cik-
keimben. A legutóbbi háziversenyeink a 

logikai- és a szertornaverseny volt. Nagy 
érdeklődés kíséretével és szép számú je-
lentkezővel zajlottak le ezek a megméret-
tetések is. A szertorna helyezettjei:

Alsósok. 
Szekrényugrás: 1. Gál Eszter, 2. Szász 

Fanni, 3. Mellik Adél. Talaj: 1. Gál Eszter, 
2. Oláh Laura, 3. Mellik Adél. Gerenda: 1. 
Gál Eszter, 2. Oláh Laura, 3. Tóth Ilona.  
Összetett: 1. Gál Eszter, 2. Mellik Adél, 3. 
Sztancsik Petra.

Felsősök. 
Szekrényugrás: 1. Biczó Rebeka, 2. Gál 

Réka, 3. Dulka Cintia. Talaj: 1. Gál Réka, 
2. Uzonyi Emese, 3. Gombos Petra. Ge-
renda: 1. Gál Réka, 2. Katona Szófi a, 3. 
Uzonyi Emese. Összetett: 1. Gál Réka, 2. 
Gombos Petra, 3. Biczó Rebeka.

A logikai verseny eredményei. 1 . 
évfolyam: 1. Dam Zsófi a, 2. Szabó Bar-
nabás, 3. Nagy Marcell. 2. évfolyam: 1. 
Doma Zsófi a, 2. Buborék Márkó, 3.Gál 
Barnabás. 3. évfolyamon: 1. Kovács 

László, 2. Szabó Bence, 3. Czéh Dániel. 
4. évfolyamon: 1. Urr Tímea Lilla, 2. Ke-
lemen Sámuel, 3. Tőkés Anna.

Gratulálunk minden helyezettünknek!
Sajnos szeptember óta nem oldódott 

meg a sajátos nevelési igényű és a beil-
leszkedési, tanulási, magatartási nehéz-
séggel küzdő tanulók ellátása. Az Üllői 
Pedagógiai Szakszolgálat és a Gyömrői 
EGYMI szakemberhiány miatt nem ké-
pes a törvényben meghatározott feladatát 
teljesíteni. Jelenleg intézményünkben 33 
tanuló nem kapja így meg a számukra 
megállapított egyéni vagy kiscsoportos 
fejlesztő foglalkozást. Az itt tanító peda-
gógusok próbálják enyhíteni a problémát 
több odafi gyeléssel, egyéni fejlesztéssel, 
korrepetálással, humánusabb, személyre 
szabott számonkéréssel, de ez nem he-
lyettesítheti a szakemberek munkáját. Re-
méljük, hogy hamarosan megoldódik ez a 
probléma is.                          Kiss Katalin

mb. igazgató

Félévi eredmények az iskolában

Gyertyaszentelő napján, február 02-án szerte az ország 
több óvodájában is télűző Maci-napot tartanak. Ez a 
már néphagyománynak számító ünnep az ecseri II. szá-
mú óvodában is jelen van. Évről-évre új ötletekkel, le-
hetőségekkel, játék-tevékenységgel bővítve készülünk 
erre a napra. A tavalyi évhez hasonlóan a reggeli belépő 
természetesen az idén is egy kedves, aranyos plüss maci 
volt. 

A medvés projectben szerepelt a reggeli közös maci 
torna, majd külön-külön korcsoportokra osztva egy kis 
játékos délelőtti kérdezz-felelek indult. Beszélgettünk a 
medvék életéről, eledeléről, népszokásokról, népi hie-
delmekről és persze az elmaradhatatlan időjóslásról is. 

A nagyobbakkal „medvevadászatra” indultunk, ami 
nagy mulatozásba csapott át. Ezután kezdődhetett a 
közös tánc, együtt a kis szőrős kedvencekkel. Jóked-
vünket, örömünket tovább fokozta az a nagylelkű fel-
ajánlás, melyet az Arany J. utcai Arzenál bolt vezetője, 
Gyuri bácsi tett meg, s ezáltal minden gyermek jóízűen 
elfogyaszthatott egy „Dörmi macit”. Ezúton is szeret-
nénk megköszönni, hogy a csodás napunkat még szeb-
bé varázsolta ezzel a kedves fi gyelmességgel. Amíg a 
falatozás tartott, addig az aranyos dajka nénik zsűrivé 
alakultak, és kiválasztották az óvoda legszebb mackóit, 
amiért oklevelet és fonal érmet is osztottak. 

Mulatozásunkat az ebéd szakította meg. A délelőtt na-
gyon jól telt, s reméljük a következő években is ilyen 
felejthetetlen élmény lesz az óvodai télbúcsúztató idő-
szak.                                           

Durayné Környei Emese
óvodapedagógus

Mókás Maci-nap Farsangi mosolyok

Idén is sikerrel rendezte meg a Rábai Miklós Művelődési Idén is sikerrel rendezte meg a Rábai Miklós Művelődési 
Ház a hagyományos farsangi bált. A résztvevők a legkülön-Ház a hagyományos farsangi bált. A résztvevők a legkülön-
bözőbb jelmezekben jelentek meg, mulattak, táncoltak haj-bözőbb jelmezekben jelentek meg, mulattak, táncoltak haj-
nalig. Nagyon jól érezték magukat. nalig. Nagyon jól érezték magukat. 
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Cserfa 5Egészségügy

Az ecseri egyes számú háziorvosi körzet 
lakói számára fontos hír: márciusától kez-
dődően munkába és a lakosság szolgálatá-
ba áll dr. Kovács-Kléh László (képünkön). 
A doktor inkább gyógyítani mintsem sze-
repelni szeret, azt azonban fontosnak tart-
ja, hogy a helyiek megismerjék, tudják ki 
ő, honnét jött, és mik a tervei.

– Mi motiválta arra, hogy orvos le-
gyen? – kérdeztük tőle elöljáróban.

– Valamikor gyermekkoromban egy 
klasszikus kérdés kapcsán, hogy „mi le-
szek, ha nagy leszek?„– azt válaszoltam, 
hogy orvos. Aztán ezzel nem is foglalkoz-
tam, míg tényleg el nem szántam magam, 
hogy erre a pályára lépjek. Felnéztem a 
közvetlen környezetemben tevékenyke-
dő orvosokra, egészségügyi dolgozókra. 
Mindig csodát tudtak tenni.  

– A gyógyítás terén mi a specialitása, 
szakterülete?

– Belgyógyászati szakvizsgát tettem 
2011-ben. Sokáig diabetológia profi lú 
osztályon dolgoztam, megszerettem ezt 
a területet. Ennek kapcsán a Flór Ferenc 
Kórház kérésére heti két órát elvállaltam a 
diabetológiai szakrendelésen. Ugyancsak 
nem tudtam ellentmondani a kórház te-
rületén működő dializis központnak sem, 
így ebbe a tevékenységbe is betekintést 
nyertem. A háziorvosi szakvizsgát mie-
lőbb tervezem megszerezni.   

– Hol dolgozott mielőtt Ecserre jött, és 
hogyan éli meg a váltást?

– Nagyrészt a kistarcsai kórházban dol-
goztam, de a szakképzés kapcsán szük-
séges gyakorlatok egy részét más oktató 
kórházakban töltöttem. Mint szakorvos 
pár hónapig egy igazi vidéki városban, 
Mezőtúron, a kórház belosztályán is bese-
gítettem. Szerettem ott lenni, marasztaltak 
is, de ekkor már minden Gyömrőhöz kö-
tött. Itt pár hétig Klein doktort is helyette-
sítettem. Egyébként orvosi pályafutásom 
Kistarcsán, a Sürgősségi osztályon kez-
dődött. Nehéz elszakadnom a kórháztól, 
de szerencsére ott tovább folytathatom a 
diabetológiai szakrendelést, másrészt pe-
dig az ecseriek sok szeretettel fogadtak. 
Polgármester úr és az önkormányzat tá-
mogattak, sokat segítettek az ügyintézés-
ben, amit ezúton is szeretnék megköszön-
ni. Rendelkezésre áll az összes szükséges 
dokumentum,  így a március elsejei mun-
kába állásom már biztosra vehető.

– Miért döntött az ecseri praxis mellett, 
és milyen távra tervezi az itteni munkát?

– A nagyvárosi élet soha nem vonzott. 
Amióta eldöntöttem, hogy háziorvos le-
szek, mindig egy igazi, vidéki környezet-
ben gondolkoztam. Mivel Gyömrőn élünk, 
értelemszerű volt, hogy ebben a kistérség-
ben keressek praxist. Általában hosszú 
távra tervezek. Pont emiatt nem vállaltam 
el a más környékbeli településeken meg-
üresedő vagy 
b e t ö l t e t l e n 
h á z i o r v o s i 
állásokat – 
tudtam, hogy 
hosszútávon 
nem fogok ott 
maradni. Az 
itteni munkát 
éppen olyan-
ná szeretném 
tenni, mint 
amilyennek 
valamikor dr. 
Klein ren-
d e l ő j é b e n 
láttam. Ő 
egy tapaszalt 
s z a k e m b e r 
volt, aki ki-
állt a betegei 
mellett, az 
a s sz i s z t en -
sével együtt 
összhangban 
d o l g o z o t t , 
t isztessége-
sen látták el 
feladatukat. 
Ez a hozzáál-
lás és tisztesség a példaképem maradt. Ezt 
szeretném én is megvalósítani egy olyan 
segítőkész, megbízható, tapasztalt kol-
léganő támogatásával, aki korábban már 
dolgozott asszisztensként Ecseren és aki 
önzetlenül ápolta, gondozta az arra rászo-
rultakat. Ő nem más, mint Nagy Károlyné 
Ida nővér.

– Egy-egy elkerülhetetlen negatív szitu-
áció után mi az, ami továbbsegíti abban, 
hogy töretlenül folytassa hivatását? Ho-
gyan tud a nehéz helyzetekre felkészülni 
és azt feldolgozni?

– A kórházi tevékenység kapcsán nem 
egy olyan alkalom volt, ami megtörte a 
lelkesedésem. Konkrétan nem csak ha-
lálesetekre gondolok, hanem minden 
olyan dologra, ami kapcsán valaki elé-
gedetlenséget fejezte ki. Ilyenkor az em-

ber megtorpan, magába fordul, bántja, 
hogy minden erőfeszítés ellenére nem 
tudott megfelelni az elvárásoknak. Aztán 
jön egy olyan pozitív impulzus, ami se-
gít ezen túllépni. Felkészülni nem lehet 
mindenre, mert gyakran adódik valami új, 
váratlan dolog. Abban a pillanatban kell 
gyorsan és jól dönteni. Az eddig megsze-

rezett tapasztalat segít és ad támaszt az 
ilyen váratlan események elhárításában. 
Ilyenkor nehéz elég okosnak lenni. Ha 
valami nem úgy sikerül, ahogy szerettem 
volna, napokig rágódok rajta aztán, még 
ha nehezen is, de megpróbálom magam 
túltenni a történteken. 

– Van-e, lesz-e a családban valaki, aki 
folytatja az ön hivatását?

– A közvetlen családi körben nem volt 
senki orvos, a távolabbi rokonságban 
igen. Ha lesz gyerekünk, nem tudom, 
hogy bíztatni vagy eltántorítani fogom-e, 
hogy erre a pályára térjen. Sajnos a mai 
egészségügyi rendszerben egyre nehe-
zebb dolgozni. Kevés a dolgozó, bonyo-
lult az adminisztráció, de összességében 
megéri, mert ez egy gyönyörű hivatás.

J. E.

Új háziorvos az egyes körzetben
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Cserfa6 Agenda

IDŐPONT ESEMÉNY HELYSZÍN SZERVEZŐ KAPCSOLAT
FEBRUÁR
15. Darts Országos Bajnokság Művelődési Ház EKSE-Darts Szatmári Zsuzsanna
16. Darts Amatőr verseny Művelődési Ház EKSE-Darts Szatmári Zsuzsanna
16. Közgyűlés Művelődési Ház Horgászegyesület Matuszka László
21. Farsang II. sz. Óvoda II. sz. Óvoda Kóspál Zsuzsanna
22. Farsang Művelődési Ház Zöldkoszorú 

Hagyományőrző 
Kör

Aszódi Csaba 
András

27. Farsang I. sz. Óvoda I. sz. Óvoda Petneházi Tamásné
28. Farsang Laky Ilonka Általá-

nos Iskola
Laky Ilonka Álta-
lános Iskola

Kiss Katalin

MÁRCIUS ESEMÉNY HELYSZÍN SZERVEZŐ SZERVEZŐ
1. Az Ibolya - színházi előadás Művelődési Ház Művelődési Ház Nagyné. G. Tünde
4-13. Tüdőszűrés Művelődési Ház Művelődési Ház Törökbálinti Tüdő-

gyógyintézet, Pol-
gármesteri Hivatal

7. Kiszenap II. sz. Óvoda II. sz. Óvoda Kóspál Zsuzsanna
14. Nemzeti Ünnep - műsor 

és fáklyás felvonulás
Művelődési Ház Művelődési Ház Dévényi Gáborné

20. Kirándulás I. sz. Óvoda Petneházi Tamásné
22-23. Környezetvédelmi napok Horgásztó Horgászegyesület Matuszka László
24. Gézengúz koncert I. sz. Óvoda I. sz. Óvoda Petneházi Tamásné
25-27. Nyílt tanítási napok Laky Ilonka Általá-

nos Iskola
Laky Ilonka Álta-
lános Iskola

Kiss Katalin

27. v. 28. Tűzoltó bemutató II. sz. Óvoda II. sz. Óvoda Kóspál Zsuzsanna

Ecseri eseménynaptár – 2014

Április ESEMÉNY HELYSZÍN SZERVEZŐ KAPCSOLAT
2. Mesesarok - gyerekszínházi előadás Művelődési Ház Művelődési Ház Nagyné. G. Tünde
3. Lovarda látogatás II. sz. Óvoda II. sz. Óvoda Kóspál Zsuzsanna
7-8-9. Nyílt napok I. sz. Óvoda I. sz. Óvoda Petneházi Tamásné
12. Családi nap I. sz. Óvoda I. sz. Óvoda Petneházi Tamásné
12. Jótékonysági est Laky Ilonka Általá-

nos Iskola
Laky Ilonka Álta-
lános Iskola

Kiss Katalin

12-13. Környezetvédelmi napok Horgásztó Horgászegyesület Matuszka László
15. Tojáskeresés I. sz. Óvoda I. sz. Óvoda Petneházi Tamásné
16-23. Tavaszi szünet
18. Nagypénteki patakparti mosdás Patakpart Zöldkoszorú 

Hagyományőr-
ző Kör

Aszódi Csaba 
András

19-20. Környezetvédelmi napok Horgásztó Horgászegyesület Matuszka László
24. Zöld nap Laky Ilonka Általá-

nos Iskola
Laky Ilonka Álta-
lános Iskola

Kiss Katalin

30. Anyák napja I. sz. Óvoda I. sz. Óvoda Petneházi Tamásné
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Cserfa 7Agenda

IDŐPONT ESEMÉNY HELYSZÍN SZERVEZŐ KAPCSOLAT
MÁJUS
3. Nő- és anyák napi bál Művelődési Ház Nyugdíjas Klub Sosovicza Jánosné
4. Évadnyitó Horgászverseny Horgásztó Horgászegyesület Matuszka László
5-6-7. Anyák napja II. sz. Óvoda II. sz. Óvoda Kóspál Zsuzsanna
16-17-18. Majális Sportpálya
21-22. Évzáró I. sz. Óvoda I. sz. Óvoda Petneházi Tamásné
29. Kirándulás I. sz. Óvoda I. sz. Óvoda Petneházi Tamásné
30. Gyereknap II. sz. Óvoda II. sz. Óvoda Kóspál Zsuzsanna

JÚNIUS ESEMÉNY HELYSZÍN SZERVEZŐ KAPCSOLAT
2-6. Erdei Iskola, osztálykirándulások Laky Ilonka Általá-

nos Iskola
Laky Ilonka Álta-
lános Iskola

Kiss Katalin

6. Gyereknap I. sz. Óvoda I. sz. Óvoda Petneházi Tamásné
7. Szomszédünnep Ecser EKSZE Császár Zoltán
13. Ballagás Laky Ilonka Általá-

nos Iskola
Laky Ilonka Álta-
lános Iskola

Kiss Katalin

15. Búcsú Széchenyi utca Polgármesteri 
Hiv., Műv.Ház

Hivatal, Művelődési ház

17. Tanévzáró Laky Ilonka Általá-
nos Iskola

Laky Ilonka Álta-
lános Iskola

Kiss Katalin

21. Múzeumok éjszakája Tájház Műv.Ház - Hagyo-
mányőrzők

Dévényi Gáborné

21. Éjszakai horgászverseny Horgásztó Horgászegyesület Matuszka László
22. Úrnapja, körmenet, virágszőnyeg Templom, Széchenyi 

utca
Egyházközség/ 
Szlovák ÖK/ Zöld-
koszorú HK

29. Juniális Templomkert Közösen Ecserért Tatár Dóra

JÚLIUS ESEMÉNY HELYSZÍN SZERVEZŐ KAPCSOLAT
Lakodalmas Darts Művelődési Ház EKSE-Darts Szatmári Zsuzsanna

AUGUSZTUS ESEMÉNY HELYSZÍN SZERVEZŐ KAPCSOLAT
20. Nemzeti Ünnep - Községi rendezvény Művelődési Ház Művelődési Ház Dévényi Gáborné
24. Jármai J. emlékverseny Horgásztó Horgászegyesület Matuszka László
30. Szervátültetettek horgászversenye Horgásztó Horgászegyesület Matuszka László
31. Tanévnyitó Laky Ilonka Általá-

nos Iskola
Laky Ilonka Álta-
lános Iskola

Kiss Katalin

SZEPTEMBER ESEMÉNY HELYSZÍN SZERVEZŐ KAPCSOLAT
6. Kirándulás a Merzse mocsárba Merzse mocsár Közösen Ecserért Tatár Dóra
20. Lecsófesztivál Tájház Közösen Ecserért Tatár Dóra
26. Környezetvédelmi napok Horgásztó Horgászegyesület Matuszka László
27. Férfi nap Művelődési Ház Nyugdíjas Klub Sosovicza Jánosné
27. Sportnap Sportpálya Sportegyesület-

Műv. Ház
Dévényi Gáborné

29. Mihály nap I. sz. Óvoda I. sz. Óvoda Petneházi Tamásné
29. Idősek világnapi rendezvény Művelődési Ház Műv.Ház - ÖK Dévényi Gáborné
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8 Agenda Cserfa

IDŐPONT ESEMÉNY HELYSZÍN SZERVEZŐ KAPCSOLAT
OKTÓBER
2. Mesesarok - gyerekszínházi előadás Művelődési Ház Művelődési Ház Nagyné G. Tünde
7. Szüret II. sz. Óvoda II. sz. Óvoda Kóspál Zsuzsanna
9. Kirándulás I. sz. Óvoda I. sz. Óvoda Petneházi Tamásné
22. Nemzeti Ünnep -Községi rendezvény Művelődési Ház Műv. Ház - Iskola Dévényi Gáborné
26. Évzáró horgászverseny Horgásztó Horgászegyesület Matuszka László

NOVEMBER ESEMÉNY HELYSZÍN SZERVEZŐ KAPCSOLAT
1. Temetői áhitat Temető Egyházközség/

Szlovák ÖK
Plébánia

8. Márton nap Művelődési Ház Művelődési Ház Nagyné G. Tünde
11. Márton nap I-II. sz. Óvoda I-II. sz. Óvoda Petneházi Tamásné, 

Kóspál Zsuzsanna
21. Erzsébet-Katalin Bál Művelődési Ház Nyugdíjas Klub Sosovicza Jánosné
29. Adventi koszorúkészítés és mézeska-

lács sütés
Művelődési Ház Művelődési Ház Nagyné G. Tünde

30. Adventi koncert Templom Közösen Ecserért Tatár Dóra

DECEMBER ESEMÉNY HELYSZÍN SZERVEZŐ KAPCSOLAT
5. Mikulás műsor I-II. sz. Óvoda I-II. sz. Óvoda Petneházi Tamásné, 

Kóspál Zsuzsanna
6. Mikulás műsor Művelődési Ház Művelődési Ház Dévényi Gáborné
15. Idősek karácsonya Művelődési Ház Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
20. Mindenki karácsonya Művelődési Ház Művelődési Ház Dévényi Gáborné
24. Pásztorjáték Templom Egyházközség Plébánia
31. Év végi hálaadás Templom Egyházközség Plébánia

Tájékoztatjuk tisztelt fogyasztóinkat, 
hogy a DPMV szolgáltatási területen 
2014. márciustól mérőállás bejelentésé-
re minden hónap 25. és 30. napja között 
lesz lehetőség az eddig is szokásos mó-
dok valamelyikén: telefonon, személye-
sen az ügyfélszolgálati irodákban, levél-
ben, elektronikus levélben, illetve a http://
www.dpmv.hu/menu/ugyfeleinknek olda-
lon.

Felhívjuk fi gyelmüket, hogy honlapun-
kon először március 25-én lesz elérhető 
ez a funkció és a szükséges adatok is csak 
akkor kerülnek feltöltésre.

Változnak továbbá a leolvasás időpont-
jai. A jövőben minden olyan településen, 

ahol a DPMV Zrt. a víziközmű szolgálta-
tó, lakossági felhasználók esetében április 
és október hónapban olvassák Ie kollé-
gáink a merőket (közületi fogyasztóknál 
továbbra is havonta), az üdülőterületeken 
pedig szeptemberben kerül sor a mérők 
leolvasására.

Jogszabály rendelkezése alapján lehe-
tőség van általánostól eltérő gyakoriságú 
– negyedévente történő – leolvasást kér-
ni az erre szolgáló formanyomtatványon, 
amely megtalálható az ügyfélszolgálati 
irodákon, valamint a http://www.dpmv.
hu/menu/nyomtatvanyok  oldalon.

Sárosi István
elnök-vezérigazgató

Változások a vízmérőállás 
bejelentésben

Ételosztás Szórólapokon és honlapján hirdette meg az Ecser Nagyközségi Önkor-
mányzat a rászoruló helyi lakosok részére szervezett ételosztását. Az ételosztás ideje 
alatt mind az ötven adag rizses hús elfogyott, és jutott minden megjelentnek. A hivatal 
a konyha dolgozói örültek, hogy segíthettek kicsit.

Megemlékezés és közös gyertyagyújtás a 
kommunizmus áldozataiért.

Időpont: 2014. 02. 26. 18 óra.
Helyszín: Trianoni emlékmű 

(Milleneumi emlékpark a posta mellett.) 
Beszédet mond: Wunderlich-Makai Jó-

zsef és Sas Zoltán.
Mindenkit szeretettel várunk!

Meghívó

Időközi önkormányzati választást tartottak 
Ecser testvértelepülésén, Nagymagyaron 
(Zlaté Klasy) január 25-én. A választásra azért 
került sor, mert a korábbi polgármester Ing. 
Ladislav Matiasko tavaly nyáron lemondott. 

Az időközi választáson a jogosultak 54,8 
%-a járult az urnákhoz. A választás győztese 
az MKP jelöltje, a 34 éves Csicsay Ottó lett, 
aki eddig a több, mint 3500 lakosú település 
alpolgármestereként tevékenykedett. Csicsay 
Ottó 945 szavazatot kapott és ezzel legyőzte a 
másik polgármester jelöltet, a 39 éves énekes-
zenészt, Rigó Jánost.

Új polgármester
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Cserfa 9Frissdiplomások

Frissdiplomásokat bemutató sorozatunk 
utolsó részében Farkas Babetté a szó. Ő 
a csoportkép hiányzó arca. Babett a kép-
viselő-testület frissdiplomások számára 
rendezett köszöntésről, illetve a testület 
előtt készített ünnepi fényképről külföldi 
tartózkodása miatt maradt le.

– Az Ecseri Általános Iskolában kezd-
tem tanulmányaimat 1998-ban, majd 
2006-ban a Szent László Gimnáziumban 
Kőbányán folytattam, speciális angol ta-
gozaton – mondja Farkas Babett. – Sze-
rettem mindkét iskolát. A gimnáziumban 
éreztem először, hogy erős alapokra he-
lyezték a tudásomat. Az ecseri iskolát jó 
kiindulópontnak tartom, ám emellett na-
gyon sok saját erőfeszítésembe telt, hogy 
megüssem a Szent László Gimnáziumban 
által megkívánt szintet.  

A BME-re, azaz a Budapesti Műszaki 
és Gazdaságtudományi Egyetem Kom-
munikáció és Médiatudomány alapszak-
ra iratkoztam be 2010 szeptemberében. 
Az egyetlen ok, amiért ide jelentkeztem, 
hogy emelt szinten érettségiztem iroda-
lomból, és olyan szakra szerettem volna 
menni, amelyik ezt el is fogadja. Hát ez 
maradt. Mehettem volna még más helyek-
re, mondjuk bölcsésznek, de alapvetően a 
BME-re szerettem volna bekerülni, von-
zott az egyetem hírneve. 2013 júniusában 
tettem le a záróvizsgát, és intézményi 
kommunikátor szakképesítést szereztem 
– vizuális kommunikáció szakirányon 

– kiváló eredménnyel. Jelenleg a BME 
kommunikáció és médiatudomány mes-
terképzésére járok környezeti kommuni-
káció szakirányra. Ezek után szeretnék 
még elkezdeni 
egy alapképzést, 
vagy folytatni 
tanulmányaimat 
doktori képzé-
sen.

– Az alapkép-
zésen az első 
két félévet még 
költségtérítéses 
státuszban ta-
nultam végig, 
amit a szüleim 
támogattak, de 
egy év után ta-
nulmányi ered-
ményem alapján 
kérvényezhet-
tem az átvételt 
államilag támogatott képzésre. Az biztos, 
hogy nagyon sokat tanultam, és nagyon 
sok tudást hasznosítottam, köszönhetően 
egy-két csodálatos tanárnak. 

Tavaly december óta vagyok részmun-
kaidős eladó a LUSH Hungary Kft-nél. 
Régi álmom volt, hogy itt dolgozzam, hi-
szen teljes mértékben egyetértek minden 
törekvésükkel, és imádom a friss, kézzel 
készített, természetes dolgokat. Támoga-
tom a környezetvédelmet és az állatok vé-

delmét is. A későbbiekben természetesen 
a szakmámban szeretnék elhelyezkedni. 
Ha igényt tart az ország környezetpszi-
chológusokra, akkor szeretnék Magyar-

országon maradni, de jelenleg ennek a 
szakmának itthon nincs sok relevanciája. 
Reménykedem benne, hogy pár év múl-
va változik a helyzet, mert nem szívesen 
költöznék el.

Nagyon kedves gesztusnak tartom a 
diplomások felé forduló fi gyelmet, ám az 
esemény időpontjában éppen külföldön 
voltam, így sajnos ezen nem tudtam részt 
venni – mondta végezetül Farkas Babett. 

J.E.

Jó alapot adott az ecseri iskola

Farkas BabettFarkas Babett

Megnyílt a váróterem az állomáson 
A MÁV sajtótájékoztatón jelentette be, 
hogy Ecser vasúti megállója önkormány-
zati üzemeltetésbe került a napokban. Or-
szágszerte a MÁV 24 vasútállomását üze-
melteti helyi önkormányzat. Maglódon 
mindkét helyi állomás így működik már 
tavaly óta, nagyon kedvező tapasztalatok-
kal. Kun Attila, az Ecseri Kommunális 
Szolgáltató Kft. ügyvezetője a sajtótájé-
koztatón elmondta: „Ecserről vonattal a 
leggyorsabb beérni Budapestre, sok száz 
helyi lakos veszi igénybe a vasutat. A 
MÁV és az önkormányzat felelősségtel-
jes együttműködésével mindenki számá-
ra jó megoldás született, ami révén  újra 
megnyílhatott a váróterem.” 

Az állomást a MÁV támogatásával a 
község üzemelteti.  Parkosítást és kamera 
telepítését is tervezik. 

Kun Attila, az EKO Kft. ügyvezetője,  dr. Korsós Boglárka, a MÁV Zrt. va-Kun Attila, az EKO Kft. ügyvezetője,  dr. Korsós Boglárka, a MÁV Zrt. va-
gyonkezelési és gazdálkodási igazgatója és Tabányi Pál, Maglód polgármeste-gyonkezelési és gazdálkodási igazgatója és Tabányi Pál, Maglód polgármeste-
re voltak a sajtótájékoztató főszereplőire voltak a sajtótájékoztató főszereplői
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10 Változás Cserfa

2014. január elsejétől némiképpen mó-
dosul a tüdőszűrések rendje. 

1. A rendelet 2014. január 1-től hatá-
lyos módosulása értelmében – a javu-
ló Tbc előfordulási gyakoriság okán, 
országosan – már nem a lakosságra, 
hanem bizonyos rizikó csoportokra vo-
natkozik a kötelező szűrés. Ezek a kö-
vetkezők:

a) a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
szerinti hajéktalanok;

b) az Sztv. szerinti hajléktalanok nap-
pali melegedőjenek és éjjeli menedék-
helyének dolgozói;

c) az utcai szociális munkát végzők;
d) a népkonyha formájában nyújtott 

étkeztetésben foglalkoztatottak;
e) a közérdekű önkéntes tevékenység-

ről  szóló törvény alapján tevékenykedő 
személyek, ha hetente legalább össze-
sen 16 órát hajléktalanokkal  foglalkoz-
nak;

j) a büntetés-végrehajtási intézetek 
fogvatartottakkal közvetlenül foglalko-

zó dolgozói;
g) a befogadó állomások és a közös-

ségi szállások dolgozói;
h) a rendőrségi  fogdák es őrzött szál-

lások dolgozói;
i) az egészségügyi intézmények pato-

lógiai és sürgősségi osztályainak egész-
ségügyi dolgozói;

j) az egészségügyi szolgáltatok mik-
robiológiai laboratóriumainak egész-
ségügyi dolgozói;

k) az egészségügyi intézmények tüdő-
gyógyászati járó- és fekvőbeteg-szak-
ellátást végző szervezeti egységeinek 
egészségügyi dolgozói

18 év fölött, az adott foglalatosságot 
betöltött személyeknek tehát jár az in-
gyenes szűrővizsgálat, beutaló nélkül. 
Ugyanez a rendelet rendelkezik az un. 
„kontaktok” kötelező szűréséről, ami a 
tüdőgondozó feladata, és a Tbc-s beteg 
közvetlen környezetének szűrését jelenti

2. A 33/1998. (VI. 24.)  NM rendelet 
a munkaköri; szakmai, illetve személyi 
higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatá-

ról és véleményezéséről című rendelet 
szerint a mellkasröntgen vizsgálatot erre 
a célra igénylő lakosoknak 1.700 Ft te-
rítési díjat kell fi zetniük.  A törökbálinti 
kórház számára szóló csekkel biztosítani 
tudjuk azt, hogy a lakosság alkalmassági 
vizsgálat céIjából is igénybe vehesse a 
helyi tüdőszűrő állomást, a településen 
befi zethesse a díjat, és a vizsgálat ered-
ményéről néhány napon belül szakorvo-
si leletet kapjon.

3. Az 51/1997. (XII. 18.) NM rendelet 
a kötelező egészségbiztosítás keretében 
igénybe vehető betegségek megelőzését 
és korai felismerését szolgáló egészség-
ügyi szolgáltatásokról és szűrővizsgála-
tok igazolásáról című rendelet értelmé-
ben, életkorhoz kötötten, minden 40 év 
feletti személynek joga van évente egy-
szer tüdőszűrő vizsgálaton részt venni 
beutaló nélkül, költségmentesen. Ehhez 
TAJ-kártyával kell rendelkeznie.

Dr. Antal Gabriella, 
főigazgató,

törökbálinti Tüdőgyógyintézet

Módosul a tüdőszűrések rendje

Tüdőszűrési időpontok Ecseren 
március 3. hétfő
12-17.50 óra

március 4. kedd
8-13.50 óra

március 5. szerda
12-17.50 óra

március 6. csütörtök
8-13.50 óra

március 7. péntek
8-13.50 óra

március 10. hétfő
12-17.50 óra

március 11. kedd
8-13.50 óra

március 12. szerda
12-17.50 óra

Mosógép, hűtőgép javítása. Ecseren ingyenes kiszállás. Minden 
típusú háztartási gép javítása. (porszívó, mikro, mosogatógép, ká-
véfőző, villanybojler tisztítás, javítás.) Fodor Károly: 06-20-935-
1207, 06-20-402-5558 2014. március 1. szombat 19 óra

GYÖMRŐ SZÍNHÁZ VENDÉGJÁTÉKA
MOLNÁR FERENC: AZ IBOLYA
vígjáték egy felvonásban
A belépés díjtalan!
helyszín: Rábai Miklós Művelődési Ház, 2233. Ecser, Bajcsy-
Zsilinszky u. 3.

***
Ecser Nagyközség Önkormányzata 

sok szeretettel meghívja Önt és kedves családját 
2014. március 14-én, pénteken 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.
Fáklya a Laky Ilonka Általános Iskolában (29/335-164) 

beszerzési áron rendelhető!

Rendezvények márciusban
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Cserfa 11Lélekgondozás

A Cserfa következő, 2014. 03. száma 
március 14-én jelenik meg. Nyom-
dába adás: március 11.  Lapzárta: 
március 03.

Gondolatok az ökumenizmusról
Nem régen zárult le az egyházak ökume-
nizmus (egységre törekvés) hete. „Hát 
részekre szakítható-e Krisztus”. Szent Pál 
erőteljes kifejezését, amelyet az első ko-
rinthusi levél elején olvasunk. Az apostol 
nagy szomorúsággal vette tudo- másul, 
hogy a korinthusi keresztények pártok-
ra szakadtak. „Én Kéfással, én Pállal, én 
Apollóval, én Krisztussal tartok.” Még 
azokat sem dicséri, akik Krisztussal di-
csekszenek, mert 
elkülönülnek a töb-
biektől. 

Pál arra bíztatja 
a korinthusi ke-
resztényeket „a mi 
Urunk Jézus Krisz-
tus nevében legye-
nek egységesek.” 

Az a szeretetkö-
zösség, amelyre az 
apostol szólít fel, 
nem lehet az emberi stratégiák gyümöl-
cse. A testvérek közötti tökéletes egység 
ugyanis csak akkor lehetséges, ha ugyan 
az a gondolatunk és érzésünk, mint Jézus 
Krisztusnak (Fil. 2,5.) Csak Ő lehet a kez-
dete, oka és mozgató ereje egységünknek. 

Nem tekinthetjük az egyházban a meg-
osztottságot, mint egy természetes jelen-
séget. A mi megosztottságunk megsebzik 
Krisztus testét, megsebzik a tanúságot, 
amelyet róla kell tennünk a világban.

A II. Vatikáni Zsinat ökumenizmusról 
szóló dekrétuma, Szent Pál előbb említett 
szövegére utalva jelentőségteljesen meg-
állapítja: „Az Úr Krisztus ugyanis egy, és 
egyetlen egyházat alapított, mégis több 
keresztény közösség mutatkozik meg úgy 

az emberek előtt, mint Krisztus Jézus iga-
zi öröksége. Az Úr tanítványának vallják 
magukat, de különbözőképpen véleked-
nek, és külön utakon járnak, mintha maga 
Krisztus oszlott volna meg. Ez a megosz-
tottság ellent mond Krisztus akaratának. 
Megbotránkoztatja a világot és károsítja a 
legszentebb ügyet, az evangélium hirdeté-
sét minden ember számára.

Mindnyájunkat megkárosítanak a meg-
osztottságok. Senki 
nem akar közülünk 
botránnyá válni. 
Ezért mindnyájan 
együtt haladunk, 
testvérként az egy-
ség felé vezető 
úton. Az egység 
a Szentlélektől 
származik, Ő egy 
páratlan sajátos-
ságot hozz el ne-

künk, melyre csak a Szentlélek képes: a 
kiengesztelődött különbözőséget. Az Úr 
mindannyiunkat vár.”

Krisztust nem lehet szétszakítani. Alá-
zattal és bizalommal folytassuk utunkat.

A nehézségeket nem szabad elrejteni. 
Szembe kell nézni velük. 

A sátán mindent megtesz a megosztott-
ság fennmaradásáért. De Krisztus, amikor 
a keresztúton elindul, azt mondja: „Most 
vetik ki a Világ fejedelmét, felettem ugyan 
nincs hatalma, de hogy megtudja a világ, 
hogy szeretem az Atyát”. 

Az egység létrejötte nem kompromisz-
szumok eredménye, hanem az Igazság 
alázatos elfogadása.          Barotai Endre

plébános       

Az ecseri plébánia épületének bővítése, felújítása 2010-ben kezdődött meg. Az épít-
kezés indoka közösségi helyiség kialakítása volt. A felújítás azonban forrás hiányában 
lelassult. Az egyházközség egy alkalommal már pályázott, de akkor nem jártak sikerrel. 
A második hasonló témájú pályázat azonban kiváló eredményt hozott. Az Emberi Erő-
forrás Minisztérium Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős 
államtitkára, Hölvényi György értesítette a plébániahivatalt, hogy a minisztérium 3,5 
millió forint vissza nem térítendő támogatást biztosít a beruházásra. Ebből az összegből 
kell megvalósítani az ecseri plébánia közösségi termeinek befejezési munkálatait. A 
pályázati összeget egymillió forint önerő egészíti ki, melynek fele társadalmi munka. 
Jelenleg a project szerződéskötési stádiumban van. A beruházás megvalósítása után 
olyan közösségi terem létesül, amely színvonalas helyet biztosít Ecser lakosságának. A 
plébánia jelenleg félkész épülete pedig újra a településközpont méltó dísze lesz. 
A plébániával tehát idén is folytatódik a településközpont megújítása.

Pályázaton nyert forrásból 
folytatódik a plébánia felújítása 

Cserfa_2014_februar_03.indd   11 2014.02.11.   13:39:12



Pályázaton nyert forrásból folytatódik a plébánia felújítása. Cikk: 11. oldalon

Az enyhe januárt kihasználva az EKO Kft. hozzálátott a tavaszi munkákhoz. Kijavította 
járdát a Széchenyi és a Rákóczi utca egyes részein, s mint felvételünk mutatja, ízlésesen 

megújította a település főváros felőli bejáratánál lévő buszmegállót. megújította a település főváros felőli bejáratánál lévő buszmegállót. 

PPP

Szűcs Lajos, a Pest Megyei Közgyűlés elnöke, Ecser országgyűlési képviselőjelöltje, Kissné Szabó Katalin Üllő, Gál Szűcs Lajos, a Pest Megyei Közgyűlés elnöke, Ecser országgyűlési képviselőjelöltje, Kissné Szabó Katalin Üllő, Gál 
Zsolt Ecser, Szlahó Csaba Vecsés és Tabányi Pál Maglód polgármestere a kormányablak minapi megnyitóján a Zsolt Ecser, Szlahó Csaba Vecsés és Tabányi Pál Maglód polgármestere a kormányablak minapi megnyitóján a 
vecsési Market Centrál bevásárlóközpontban. A 130 négyzetméteres hivatal Ecserről menetrendszerű busszal jól vecsési Market Centrál bevásárlóközpontban. A 130 négyzetméteres hivatal Ecserről menetrendszerű busszal jól 
megközelíthető. Ügyintézésre munkanapokon 8.00 és 20.00 óra között összesen kilenc munkaállomáson mintegy 250 megközelíthető. Ügyintézésre munkanapokon 8.00 és 20.00 óra között összesen kilenc munkaállomáson mintegy 250 

ügytípus elintézésére nyílik lehetőség, akár előzetes időpontfoglalás nélkül.ügytípus elintézésére nyílik lehetőség, akár előzetes időpontfoglalás nélkül.

A Magyar Kultúra Napja alkalmából január 25-A Magyar Kultúra Napja alkalmából január 25-
én tartotta meg a Rábai Miklós Művelődési és én tartotta meg a Rábai Miklós Művelődési és 
Közösségi Ház és a Nagyközségi Önkormányzat Közösségi Ház és a Nagyközségi Önkormányzat 
a könyvtár megnyitóját. A könyvtár ünnepélyes a könyvtár megnyitóját. A könyvtár ünnepélyes 
megnyitójára Gál Zsolt polgármester ünnepi be-megnyitójára Gál Zsolt polgármester ünnepi be-
szédével került sor. A könyvtár február elsején szédével került sor. A könyvtár február elsején 
nyitotta meg kapuit az olvasók előtt.  Felvételünk nyitotta meg kapuit az olvasók előtt.  Felvételünk 

a megnyitó napján készült.a megnyitó napján készült.
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