Ecser Nagyközségi Önkormányzat lapja
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Közügyek

Képviselő-testületi ülés – június 18.
A képviselők elfogadták a Nagyközségi Önkormányzati Konyha tavalyi évről
szóló beszámolóját. A napirendi pont
megtárgyalásánál jelen volt Farkasné Völgyi Viktória és Földváryné Martinovics
Mónika élelmezésvezető, akik válaszoltak
a felvetődő kérdésekre. Tájékoztatót kaptak a képviselő-testület tagjai az Országos
Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet (OÉTI) ajánlásáról a szeptemberben
bevezetésre kerülő közétkeztetési rendszerről.
Döntöttek a képviselők a közterület
használatával kapcsolatos rendelet módosításáról. A közterület használatáról
szóló rendeletünk már többször napirendre került. Az előterjesztés azt célozta,
milyen módon lehetne térítésmentesen
engedélyezni az őstermelők, illetve a helyi
lakosok által megtermelt terményeknek
házaik elé történő kihelyezését értékesítés
céljából. A módosítást a testület elfogadta.
A rendelet július 1-től lépett hatályba.
A Gyömrő és Térsége Víziközmű Szolgáltató Kft-ből sikeresen vált ki Ecser. A
testület megerősítette a kft. vezetőjének
tavalyi évvel kapcsolatos beszámolóját,
amelyet a könyvvizsgáló is jóváhagyott. A
kft. mérlegének elfogadása a gyömrői testület részéről korábban megtörtént.
Elfogadták a képviselők az EKO kft. ta-

Farkasné Völgyi Viktória és Földváryné Martinovics Mónika élelmezésvezető tájékoztatóját hallgatják a grémium tagjai a képviselő-testület júniusi ülésén
valyi évről készített beszámolóját. Ellenszavazat nélkül döntöttek arról, hogy a cég
készíti el a Tölgyfa utcai játszótér kerítését
és ivókútját, melyre az önkormányzat fedezetet biztosít.
A képviselők módosították az önkormányzat 2014-re szóló költségvetési rendeletét.
Határozott a grémium a művelődési ház
nyári nyitva tartásáról július 1. és augusztus 31 között.

A képviselők hét igen szavazattal döntöttek arról, hogy a várossá nyilvánítási
pályázattal kapcsolatban kössön szerződést az ajánlatot adó dr. habil. Trócsányi
András tanszékvezetővel.
A június 19-i rendkívüli képviselő-testületi ülésen közbeszerzési eljárás értékelése is szerepelt. A jövőben, változatlan
feltételekkel a Vertikál Kft. gyűjti, szállítja
el, s adja át ártalmatlanításra az Ecseren
keletkező települési szilárd hulladékot.

Átadták a megújult játszóteret a Tölgyfa utcában
Felavatták a megújult Tölgyfa
utcai játszóteret Ecseren június
30-án. Gál Zsolt polgármester
köszönetet mondott a HungaroControl Zrt-nek, hogy idén
is – immár negyedik éve – támogatta a település közösségi
célú fejlesztéseit. A cég 2,2 millió forinttal járult hozzá a régi
játszótér uniós szabványoknak
megfelelő felújításához. A forrást az önkormányzat több
mint bruttó 760 ezer forinttal
egészítette ki, amelyhez az EKO
Kft. munkával járult hozzá. Segítették a megvalósulást helyi
vállalkozók, szülők, környékbeliek is. Gál Zsolt kiemelte, a
játszótér a szabadidő eltöltésén
kívül a közösségi élet erősítése
szempontjából is nagyon fon-

Óvodások műsora tette emlékezetesebbé a Tölgyfa utcai
játszótér avatását. Háttérben Gál Zsolt polgármester, aki
maga is játszott még a téren kisgyerekként, máig tartó barátságot is kötött itt, hangzott el köszöntőjében.

tos. Utalt saját életére, amelyben
egy barátság épp ezen a játszótéren alakult ki, s közel negyven
év óta tart. Az új játékok mellett
további padokat is elhelyeztek
a téren, hogy a szülők is le tudjanak ülni, beszélgethessenek,
amíg a gyerekek játszanak. Új
ivókúttal is gazdagodott a tér, illetve kerítés fogja körbe, hogy a
gyerekek ne tudjanak kiszaladni
játék közben az útra, s a kutyák
se látogathassák a gyerekek birodalmát.
A megújult játszótér az összefogás szimbóluma is. Jelképezi,
hogy a település közös erővel folyamatosan fejlődik és az itt élők
számára biztonságos, nyugodt
otthont ad – zárta gondolatait
Gál Zsolt.
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Újdonságok a nyári pihenés előtt
Nagy örömömre szolgál, hogy ebben a ciklusban már a második játszóteret adhatjuk
át a gyerekeknek. A Szent Antal utca után
a Tölgyfa utcai játszótér is minden előírásnak megfelel. Köszönöm mindazoknak,
akik lehetővé tették és segítették a munkánkat. Elkészültek a tervek a Kálvária lakódomb utcáihoz is, bár sajnálatos módon
mégis új terveket kellett készíttetnünk a
meglévőek helyett, ezért természetesen
csúszik a kivitelezés, de szerencsére így is
el tudjuk kezdeni nyár végén a munkálatokat. Az előzetes egyeztetésen még úgy
tűnt, nem lesz szükség a tervek újbóli engedélyeztetésére, de végül mégis előírták,
ez az eljárás most folyik, ezért csak utána

tudjuk kiírni a közbeszerzési pályázatot.
Új hulladékszolgáltató végzi a begyűjtést
Ecseren is. Azért volt erre szükség, mert
törvényi változás következtében az ASA
már nem szállíthat. Erről már több alkalommal is tájékoztattam a lakosokat, de
az időpontok kétszer is változtak, egyszer
tavaly szeptemberben járt le a szerződése
az ASA-nak, akkor 3 hónappal meg tudtuk hosszabbítani, aztán idén januárban,
amelyet 6 hónappal lehetett meghosszabbítani, de július 1-jére ez is lejárt. Közbeszerzést kellett kiírnunk, amelyen a két
jelentkezőből a Vertikál ajánlata nyert.
Remélem, panaszmentes lesz az átállás, kis
türelmet kérek ehhez. Amennyiben prob-

lémát észlelnek,
a tájékoztatóban
megadott telefonszámon lehet
feléjük ezt jelezni. A lakossági
díjakban változás nem történt,
bár erre az önkormányzatnak
már nincs ráhatása. Végezetül mindenkinek kellemes
nyarat kívánok, a szabadság idejére pedig
jó pihenést.
Gál Zsolt
polgármester

Nagymagyari nyugdíjasok látogattak a faluba

Csicsay Ottó és Gál Zsolt kézfogása. Háttérben a nagymagyariak és a vendéglátók egy-egy csoportja.
Az Ecseri Nyugdíjas Klub meghívására látogatott a nagyközségbe a felvidéki Nagymagyar nyugdíjasainak csoportja. A két
település között szoros a kapcsolat. 2012ben az ecseriek keresték fel északabbra
élő barátaikat. A mintegy harminctagú
küldöttséggel érkezett a település új, fiatal
polgármestere, Csicsay Ottó is. Gál Zsolt
polgármester és Barta Zoltán jegyző körbevitték őt a településen, megmutatva neki
Ecser nevezetességeit. A Cserfa riportere
néhány kérdést is föltett Csicsay Ottónak.
– Mit jelent számára ez a látogatás?
– Számomra minden új. Nagyon kíváncsi voltam, hogyan működik ez a kapcso-

lat. Azért is mondtam a nyugdíjasoknak,
hogy mindenképpen el szeretnék jönni
velük erre a találkozóra. Egy éve vagyok
a hivatalban, januártól választottak meg
polgármesternek, azóta is folyamatosan
gyűjtöm az élményeket. Hallottam róla,
hogy milyen jó a közösségeink kapcsolata,
s nagyon örülök, hogy végre megtapasztalhatom személyesen is ennek a minőségét.
– Eddig milyen kapcsolata volt Magyarországgal?
– Gyakran járunk ide, de főleg nyaralni Sárvárra, a Balatonhoz. Most pedig –
mielőtt ideértünk volna – megnéztük a
Parlamentet, ami gyönyörű. Budapesten

eddig csak néhányszor végigmentem, de
behatóbb ismerkedésre nem volt időm a
fővárossal.
– Gondolom az anyaországgal való kapcsolat erősítését ön is fontosnak tartja?
– Számomra is fontos feladat mindent
megtenni azért, hogy az otthoni magyarságot megtartsuk. Polgármesterként ezért
személyesen is elkötelezetten akarok dolgozni.
A küldöttség jó hangulatú délutánt és
estét töltött az ecseri nyugdíjasok társaságában. Közös műsorral, tánccal, énekléssel
szórakoztatták egymást, mélyítették a baráti kapcsolatokat.

Kötelező olvasmány ecserieknek
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Az első világháború kitörésének századik évfordulóján megemlékezést tartottak Ecseren a katolikus templomban és
annak udvarán június 1-jén. A háborúban elesett férfiakért szólt a mise, s a
mellékoltáron az áldozatok számának
megfelelően 53 gyertya égett. A mise
után, a templomkertben ünnepi emlékező beszédet mondott Gál Zsolt polgármester, a történelem tragikus pillanatait
Aszódi Csaba András, az Ecseri Szlovák
Önkormányzat elnöke idézte föl.
Júniusi számunkban Gál Zsolt beszédét
közöltük, most Aszódi Csaba András gondolatait idézzük fel.
– Engedjék meg, hogy a történelem kerekét visszaforgatva együtt tekintsünk be
Ecser 1. világháborús éveibe. Hogyan élték meg településünk lakói a Nagy háború
megpróbáltatásait?
– 1914 zavarodott év volt, a történelem
egyik legmeghatározóbb esztendeje. Éppen 100 éve, 1914 júniusában eldördült
Bosznia-Hercegovina fővárosában, Szarajevóban egy fegyver, mely az OsztrákMagyar Monarchia trónörökösének életét
oltotta ki. Ezzel kezdetét vette a 20. század
egyik nagy tragédiája, az 1. világháború.
A Magyarország szívében fekvő kis tót
falu – Ecser – lakói ekkor még nem is sejtették, mennyi megpróbáltatással, vérrel,
verítékkel és könnyekkel teli év vár rájuk.
Családi visszaemlékezésekből, idősek elbeszéléseiből bizonyára sokan hallottunk
arról, miként sújtották a háború borzalmai
elődeink életét.
Engedjék meg, hogy egy-egy részletet
idézzek az 1914-1918 közti községi képviselő-testületi jegyzőkönyvekből – felelevenítve Ecser ekkori életét:
“Novembertől a háború tartamára köte-
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Aszódi Csaba András

lezték a lakosságot éjjeliőr-szolgálat teljesítésére. Ezzel párhuzamosan a község
biztonsága érdekében polgárőrséget szerveztek Ecseren.
1914 decemberében Hartman Zsigmond
és Hill Mihály mészárosok katonai bevonulása miatt a község húsellátása bizonytalanná vált, ezért a képviselő-testület a
császári és királyi katonai élelmezési raktár parancsnokságához sürgős kérelmet
intézett, hogy a mészárosok közül az egyiket közérdekből szabadságoltassák.
A háború folyamán az ecseri templom
három harangja közül az egyiket elhurcolták hadi célokra.
1916-ban az élelmiszer- és zsírhiány
miatt a fővárosban a vidékiek nem kaphattak zsírt. Az ecseri képviselő-testület elhatározta, hogy azoknak a lakosoknak, akik
szegénységük miatt nem tudnak sertést
vágni, a község vesz, levág és értékesít
sertéshúst, illetve zsírt méltányos áron”.
Az akkor kb. 1200 lakosú faluból szinte
minden katonaköteles férfi részt vett a háborúban. Közülük 53 életerős fiatalember
életét vesztette a harcokban. Legtöbben
kaszára és menyecskére vágyó parasztlegények. Hány ecseri család siratta fiait, hány fiatal lány várta haza kedvesét,
mennyi feleség vesztette el férjét, és hány
gyermek nem láthatta többé édesapját?
Rengeteg kettétört élet és szétfoszló álom
kísérte azt a temérdek könnyet, mely a Piave folyó mentén, Doberdónál, Isonzónál
vagy a Keleti fronton, a Kárpátokban és
Galíciában elesett hőseinkért hullott.
Az ő emléküket hirdeti a templomunk
bejárata fölötti tábla. Legyen ez a tábla kötelező olvasmány minden ecseri számára!
Értük imádkoztunk a szentmisén, adózzunk tisztelettel emléküknek!
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Blaskovits István nem láthatta megszületni kisfiát
Az Angliából az 1769-ben kiinduló és
nagyjából az 1850-es évekig tartó ipari
forradalom következtében megindult a
gazdasági növekedés és a XIX. század
végén, XX. század legelején létrejött a
világgazdaság új jelensége, az imperializmus. A birodalmak kezdték kinőni
saját, sőt a gyarmattartók a gyarmataik
piacát is. Az új nemzetállamok, mint
Németország és Olaszország számára
nem volt lehetőség a gazdasági továbbterjeszkedésre. Ugyanez érvényes volt
az 1867-ben létrejött Osztrák-Magyar
Monarchiára is. A XIX. század végére
az új érdekek mentén katonai tömbök
alakultak meg. Úgymint a Hármas Szövetség: Osztrák-Magyar Monarchia–Németország–Olaszország. A Monarchia
és Németország lett a magja a Központi Hatalmaknak. Olaszország végül az
ellenséges ANTANT (FranciaországAnglia-Oroszország) oldalán 1915-ben
lépett be a háborúba.
1914-ben a világ újrafelosztásáért,
vagyis a jövedelmezőbb piacokért és a
magánvagyonok mind nagyobb méretű összeharácsolásáért több millió fiatal
élet feláldozásával, megkezdődött az I.
világháború.
Az Ecseri templomkertben 2014. június 1-én tartott megemlékezésen 53 szál
gyertyát gyújtottak az első világháborúban elesett ecseri áldozatok emlékére. Annak az 53 fiatalembernek az
emlékére, akiket hiába várt haza az
édesanyja, felesége, testvére, gyermeke. Az emlékezők körében volt Jenei
Lászlóné Marika is, hiszen az odaveszett mártírok között volt nagyapja,
Blaskovits István honvéd is, aki 1917ben halt hősi halált valahol az orosz
fronton. Már nem láthatta megszületni
kisfiát. Ez a kisfiú volt Marika édesapja. Blaskovits István hároméves
korában az édesanyját is elveszítette.
Ettől kezdve az árvák keserű kenyerét
ette még úgy is, hogy nagybátyja szerető családjába befogadta. Az 1920-as
1930-as évek gazdasági válságának
következtében általános volt a nélkülözés, nekik is ez jutott osztályrészül.
Az ünnepségen a másik nagypapa,
Pintér Márton – aki Fiume-nél tüzérként harcolt a háborúban – saját kezével papírra rótt “ imája” hatotta meg a
résztvevőket.
Mi köze is volt Blaskovits István

honvédnak és az Isonzónál, a Doberdófennsíkon vagy az orosz fronton meghalt
több százezer magyarnak, a már-már
mindenhatóként emlegetett gazdasági
növekedéshez, a jövedelmező piacokhoz? A világon semmi. Csak élni akartak, dolgozni, szeretni, bálba járni, felnevelni a gyermekeiket.
A történelem ismétli magát, tartja a
mondás. Ezt látszik bizonyítani a szintén
birodalmi érdekcsoportok miatt kitört
második világháború is, amely szintén
otthagyta nyomát a családon. Az I. világháborúból hadirokkantként hazajött
Pintér Márton lányának férje a II. világháborúból már nem tért vissza, így ő sem
láthatta megszületni kislányát.
És ez csak egy család az 53-ból, amely
kitette az akkori Ecser lakosságának
egynegyedét. Fájdalmasan aktuális felkiáltójelként bizonyítja a történelmi tételt az Ukrajnában most zajló agresszió,
amelynek hozadékán biztosan jól jár
majd valaki (valakik). Az ukrán emberek aligha. Ahol minden egyes meghalt
katona, legyen az orosz vagy ukrán, csak
erősíti egyik vagy másik nagyhatalmi érdek alkupozícióját. Lesz-e olyan az előttünk álló történelemben, hogy a fiaikat
háborúba nem engedő anyák erősebbek
lesznek, mint az egyes csoportok gazda-

Jenei Lászlóné
sági érdekei?
Jó lenne hinni, hogy nem kell többé
eljövendő harcokban elesett katonák
emlékére gyertyát gyújtani. Az elmúlt
háborúk által elragadott életek emlékére
pedig mindig legyen valaki, aki megygyújtja az emlékezés lángját!
J.E.

Senkinek nem kell pótvizsgáznia
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Kitűnő tanulók sorfala az évzárón
A június az elválás hónapja az általános
iskolák életében. Idén a Laky Ilonka
Általános Iskolától is 24 nyolcadikos
diák vett búcsút június 13-án délután.
A szokásos csengőszó elhangzása után
énekszóval járták végig az oly jól ismert
termeket, ki mosolyogva, ki könnyes
szemmel mondott viszlátot a társainak.
A végzős diákok közül 15-en gimnáziumban, 9-en pedig szakközépiskolában
folytatják tanulmányaikat. Az egész iskola nevében sok sikert, boldogságot
kívánunk nekik és elvárjuk, hogy időről
időre visszalátogassanak anyaiskolájukba.
Persze a ballagás előtt még mindenkire várt az erdei iskola is Balatonszepezden június 2-6. között. Pappné Horváth
Katalin – mint minden évben – most
is változatosabbnál változatosabb, izgalmasabbnál izgalmasabb programokat szervezett. Volt itt veszprémi séta
feladatokkal tarkítva, Balatonszepezd
környékének feltérképezése, láthatták a
gyerekek a révfülöpi kilátóból a Balatonra nyíló legszebb panorámát, csóna-

kázhattak a tapolcai tavas barlangban,
sportolhattak és a bátrabbak fürödhettek
is a strandon. Esténként szólt a zene,
pattogott a tábortűz, és a gyerekek bebizonyíthatták, hogy bizony vannak még
csodák, vagyis ki lehet bírni egy egész
hetet alvás nélkül tanáraik nagy bánatára. Köszönjük a finom ételeket Gombosné Mónikának és Katonáné Szancsinak,
a sok-sok finom péksüteményt dr. Gróf
Józsefnek, aki minden évben támogatja
táborunkat.
A 2013-2014-es tanévet június 17-én
zártuk be. Eredményes és sikeres volt
az idei év is. Az iskola átlaga jórendű,
4,3. A 251 tanulónk közül senkinek sem
kell pótvizsgáznia, két magántanuló tesz
majd osztályzóvizsgát augusztusban.
Elkerültek bennünket a nagyobb magatartási problémák és az igazolatlan hiányzások is, Budapest környéki iskola
létünkre szerencsére meg tudtuk őrizni
a családias, nyugodt légkört, ami mindig
is jellemezte intézményünket.
A nyáron két táborunk fogadja az ecseri gyerekeket. Június 30-ától július 4-éig

Nyári kirándulások gyerekeknek
Az idei nyárra terveztünk 1-2 szabadidős
programot, melyre szeretettel várjuk az
„unatkozó” gyerekeket, de természetesen
nagyon örülnénk, ha szülőként is minél
többen velünk tartanátok!
Tervezett kirándulások időpontjai, helyszínei:
2014. június 27. péntek, Gárdonyi Rönkvár, Velenci-tó, Tabajdi Mezítlábas park
2014. július 18. péntek, Tarzan Park –

PlaccsPlacc
2014. július 19. szombat, Barlangi kirándulás, túra
2014. augusztus 15. péntek, Geocaching
túra – erdei, kincskereső kirándulás
Bővebb információt a Száz Kéz Egyesület Facebook oldalán, valamint a 20/9212204-es telefonszámon kérhettek. Várjuk
jelentkezéseteket.
Kirnbauer Andrea – Száz Kéz Egyesület

Deme Éva és Komáromi Lászlóné szervez napközis tábort, a klasszikust pedig
Balatonakalira tervezte augusztus 4-étől
8-áig Pappné Horváth Katalin. Ezen a
nyáron kalózokként élhetnek a táborban
részt vevő gyerekek.
Az iskola június 30-a és augusztus
15-e között is nyitva tart szerdánként,
az ügyeleti napokon, 9 és 12 óra között.
Ilyenkor tudjuk fogadni ügyintézés céljából a kedves szülőket.
Mindenkinek kellemes nyarat, jó időt
kívánok!
Kiss Katalin

Több járőr,
jobb közbiztonság
– A közbiztonság további javításának céljából a rendszeres járőrszolgálat mellett fokozott rendőri jelenlétre
lehet számítani heti két-három alkalommal.
Ettől az ecseri közbiztonság további javulása, a
település lakóinak biztonságérzete várhatóan erősödni fog –
jelentette be a Cserfának adott
nyilatkozatában
Körmöndi
Bernadett, a Maglódi Rendőrőrs parancsnoka.
Körmöndi
Elmondta továbbá, hogy Bernadett
Ecseren az első félévben a tavalyi év hasonló időszakához képest nem emelkedett a
bűncselekmények száma.
A megerősítő erő falubeli rendszeres megjelenése reményeik szerint hozzájárul a bűncselekmények
számának további csökkenéséhez, a lakosság biztonságérzetének erősödéséhez, illetve növeli a rendőrség
bűnelővetőkkel szembeni fellépésének hatékonyságát.

Közösen
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Versenyben a fejlesztésekért
Az ezer mérföldes utazás is egyetlen lépéssel kezdődik, mondta Lao-ce. A bölcs kínai filozófus gondolata
a minap, a Budapest Airport Konzultációs Bizottsági
Ülésén jutott eszembe Vecsésen, ahol a légikikötő környezetében élő települések vezetői és a reptér
menedzsmentje cserélt eszmét egymással jelenről és
jövőről. A rendszeres konzultációra Ecser vezetőivel:
Gál Zsolt polgármesterrel és Barta Zoltán jegyzővel
együtt én is meghívót kaptam. Örömmel éltem a lehetőséggel, hiszen a választókörzet nyolc települése
közül a legtöbb nagyon is érintett az itteni gazdasági
fejlődésben. Ecser is része annak a közös gondolkodásnak, amelyre a tervezők kiemelt gazdasági-logisztikai zónaként tekintenek Pest Megye Területfejlesztési Programjában Vecséssel, Gyömrővel, Üllővel és
Pécellel egyetemben.
A Ferihegyi Gazdasági Övezet az ország gazdaságának egyik legnagyobb fejlődési lehetőségével rendelkező térség. A nemzetközi repülőterek és vonzáskörzetük
jelentős személy- és áruforgalmat bonyolítanak le, amihez a szolgáltatások széles skálája kapcsolódik. Így az
értékteremtő folyamatok közül egyre több termelő- és
feldolgozó kapacitás is ezekbe az övezetekbe összpontosul. A nemzetközi repterek gazdaságfejlesztési szempontból minden országban kiemelt jelentőséggel bírnak.
Az intermodalitás többféle eszközt kombináló lehe-

tőség a fejlődés érdekében. Az a tény, hogy a megyehatáron van a reptér, mellette a vasúti és közúti kapcsolatrendszer, az autópályák M0 általi összefogottsága,
rendkívül kedvező fejlesztési és elérhetőségi feltételeket
biztosít. A repülőtér léte önmagában a fejlődés motorja.
Ezért jöttem el a tanácskozásra örömmel, mert
a jó döntésekhez képben kell lenni, tudni kell,
milyen irányban gondolkodik Magyarország
egyik legnagyobb vállalata, a Budapest Airport. A Konzultációs Bizottsági Ülést a repülőtér rendszeresen megszervezi szakmai és üzleti
partnerei mellett a környező települések politikai
döntéshozói, valamint a főváros és a kormányzat
képviselői számára.
Köztudomású, hogy a környék önkormányzatai,
beleértve a több reptérrel határos budapesti kerületet
is, mindent elkövetnek azért, hogy a reptéri és reptér
környéki fejlesztések számukra előnyösen valósuljanak
meg. Én azt szeretném elérni, hogy Ecser és a többi
érintett agglomerációs település képviselete legalább
olyan hathatós legyen, mint a fővárosi kerületeké, illetve magáé a Fővárosé.
Látni kell, hogy minden szereplő igyekszik közelebb
kerülni a tűzhöz, a kölcsönös előnyök alapján a lehető
legjobb kapcsolatot ápolni a céggel. Nem véletlen, hogy
Pestszentlőrinc idén márciusban újította meg stratégiai

Bármilyen pizzát elkészítünk. Teljes étlapunk, illetve különleges
kedvezmények a Facebook oldalunkon minket lájkolók számára.
www.facebook.com/PapaJoePizza
Papa Joe Pizza - 70-7727238
2233 Ecser, Grassalkovich tér 5.

H, K, Sze: 11.00-22.00
Cs, P, Szo: 11.00-23.00
V: 11.00-22.00

megállapodását
a Budapest Airporttal, a Fővárosi Közgyűlés
pedig éppen a
napokban, június 30-án hagyta
jóvá a két szervezet között létrejött stratégiai
megállapodást.
A lehetőségekért síkra szálló városvezetők lelki szemei előtt a kapcsolat révén új munkahelyek, gyarapodó
helyi vállalkozások, növekvő települési adóbevételek,
dinamikusabban fejlődő városrészek víziója jelenik
meg. Ez így van rendjén. Nekem is az agglomerációban
élők és az ottani települések fejlődése, boldogulása az
elsődleges célom. Ehhez kell előteremteni minden elérhető helyi, központi és uniós forrást. Az ecserieknek
és a többi érintett település lakóinak tudniuk kell, hogy
én is az érdekükben vagyok ott e nagy jelentőségű tanácskozásokon.
Mert minden hosszú utazás az első lépéssel kezdődik.
Dr. Szűcs Lajos
elnök, Pest Megyei Közgyűlés,
országgyűlési képviselő
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A Vertikál Zrt. tájékoztatója hulladékelszállításról
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy
ECSER településen a hulladékszállítási közszolgáltatást 2014. július 1-től a
VERTIKÁL NONPROFIT ZRT. látja el.
A hulladékok begyűjtését és szállítását
alvállalkozóként a Kunépszolg Kft. (2340
Kiskunlacháza, Völgyi dűlő 165.) végzi.
Szállítással kapcsolatos bejelentés, információkérés: 24/535-535; 20/369-6440
Társaságunk a lakosok kényelme érdekében a szállítási renden nem változtat, a heti rendszeres hulladékszállítás
az eddig is megszokott pénteki napon

történik. Kérjük Önöket, hogy a megszokott rend szerint helyezzék ki hulladékaikat, legkésőbb reggel 6.00 óráig.
Havonta egy alkalommal biztosítjuk a
szelektív hulladékok (műanyag, papír és
fém csomagolási hulladék) elkülönített,
házhoz menő begyűjtését és elszállítását,
minden hónap utolsó hétfői napján. A
szelektív gyűjtéshez szükséges zsákokat
ingyenesen biztosítjuk. Üveggyűjtő konténerek – a már megszokott helyszínen
– a Zrínyi u. 43. címen találhatóak.
A csomagolási hulladékok házhoz

menő szelektív hulladékgyűjtési időpontok:
• július 28.
• augusztus 25.
• szeptember 29.
• október 27.
• november 24.
• december 29.
Zöldhulladék zsákos begyűjtésére az
idei évben július 1. és szeptember 30. között kéthetente kerül sor a település egyegy részén felváltva, a gyűjtéshez szükséges zsákokat ingyenesen biztosítjuk.

2014. évi zöldhulladék szállítási napok Ecseren
Ady Endre utca, Ipari park, Akácfa utca, Állomás
utca, Andrássy utca, Apponyi utca, Arany János utca,
Árpád utca, Attila utca, Bajcsy Zs. utca, Bercsényi
utca, Bezerédi utca, Gagarin utca, Gyöngyvirág utca,
Határ utca, Ibolya utca, Jókai utca, Mátyás utca, MÁV
állomás épület, Petőfi utca, Rózsa utca, Steinmetz K.
utca, Széchenyi utca, Szegfű utca, Tölgyfa utca, Tulipán utca, Vasút utca, Vörösmarty utca, Zrínyi utca

Cvik dűlő, Cserfa utca, Deák F. utca, Ecsellő utca,
Eskü utca, Grassalkovich tér, Hunyadi utca, József A.
utca, Kálvária utca, Kereszt utca, Kerti dűlő, Kossuth
utca, Lovas dűlő, Maros Rudolf utca, Meskó Rudolf
utca, Mikla Pál utca, Nádas Béla utca, Öregszőlő utca,
Rákóczi utca, Szalaska dűlő, Szent Antal utca, Szent
Imre utca, Szent István utca, Tabáni utca, Teleki Pál
utca, Ujhelyi J. utca, Vida dűlő, Volly István utca,
Zártkerti dűlő

SZERDAI NAPOK

CSÜTÖRTÖKI NAPOK

július 2.
július 16.
július 30.
augusztus 13.
augusztus 27.
szeptember 10.
szeptember 24.

július 3.
július 17.
július 31.
augusztus 14.
augusztus 28.
szeptember 11.
szeptember 25.

Zöldhulladék zsákos begyűjtésére
az idei évben július 1. és szeptember 30. között kéthetente kerül sor
a település egy-egy részén felváltva,
a gyűjtéshez szükséges zsákokat ingyenesen biztosítjuk.
A lomtalanítást évente ingatlanonként egy alkalommal végezzük
el, első alkalommal a 2015. évben.
A lomtalanításra vonatkozó részletes információkról 2015. év elején tájékoztatjuk a lakosságot.
A lakosság részére helyszíni
ügyfélszolgálat működik a Rábai

1-jét követő időszakról kiállított
számlában meghatározott hulladékgazdálkodási közszolgáltatásért
fizetendő szolgáltatási egységre
jutó összeg (beleértve az alapdíjat),
nem haladhatja meg, a települési
önkormányzat rendeletében megállapított, 2012. április 14. napján
Közszolgáltatási díj mértéke
alkalmazott díj legfeljebb 4,2 %-kal
megemelt összegének a 90 %-át.
A hulladékról szóló 2012.évi Fenti szabályozásnak megfelelve
CLXXXV. törvény 91 §.-a értelmé- minden természetes ingatlanben a természetes személy ingat- használó számára biztosítjuk a
lanhasználó részére a 2013. július 10%-os rezsicsökkentést.
Miklós Művelődési és Közösségi
Házban (Ecser, Bajcsy-Zs. u.3.),
minden páratlan hét pénteki napján (első alkalom 2014.07.04.)
15.00 - 17.00 óra közötti nyitvatartási idővel, az ügyfélszolgálati
feladatokat Szabó Alajosné látja el.
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Díjak természetes személyek részére (rezsicsökkentett)
60 literes edényzet
120 literes edényzet
240 literes edényzet
Többlethulladék-gyűjtő zsák
A települési hulladékszállítási közszolgáltatás igénybe vétele a hatályos jogszabályok szerint kötelező. A számlát havonta állítjuk ki.
Számláit kiegyenlítheti készpénzben, csekken, átutalással illetve
csoportos beszedési megbízással.
A csoportos beszedési megbízás

221 Ft+Áfa/ürítés
272 Ft+Áfa/ürítés
544 Ft+Áfa/ürítés
266 Ft+Áfa/zsák

megadásához a számlán található
ügyfél azonosító kódjára, és a VERTIKÁL Nonprofit Zrt. beszedési
azonosítójára: A24662837T207
lesz szüksége. Átutalás esetén
bankszámlaszámunk: 1040101750526552-90901005.
A nem természetes személy

igénybevevőnek (jogi személyek,
vállalkozások, üzletek, stb.) az új
közszolgáltatóval hulladékszállítási szerződést kell kötnie. A
szerződéskötést az alábbi ügyintézőnél és elérhetőségen kezdeményezhetik: Major Mónika +3630-204-5090

Díjak nem természetes személyek részére
120 literes edényzet
661 Ft+Áfa/ürítés
240 literes edényzet
1260 Ft+Áfa/ürítés
Felhívom a figyelmüket arra, hogy az új Szolgáltatóval a lakosságnak is szerződést kell kötnie, melynek
részleteiről külön tájékoztató készül.
Központi ügyfélszolgálatunk elérhetőségei:
VERTIKÁL Nonprofit Zrt. 8154 Polgárdi, Bocskai u. 39., tel. 22-576-070, fax. 22-576-071,
e-mail: penzugy@vertikalrt.hu; honlap: www.vertikalzrt.hu
Polgárdi, 2014. július 1.
Tisztelettel:
Gál Zsolt sk.
polgármester
Ecser Nagyközségi
Önkormányzat

Ferencz Kornél sk.
Igazgatóság elnöke
VERTIKÁL
KÖZSZOLGÁLTATÓ NONPROFIT ZRT.

Szent István Napi programterv
augusztus 19-20.
Augusztus 19. kedd
20.00 – 02.00 Utcabál TIBITON-nal
a Sportpályán
Augusztus 20. szerda
10.00 Ecserért Díj ünnepélyes átadása
a Művelődési Házban
11.30 Festő- és Rajzműhely kiállításának megnyitója a Művelődési Házban.
14.00 órától programok az Ady utcai
Sportpályán
14.00 – 16.00 Falusi Csata az EKSE és
a művelődési ház közös szervezésében
16.00 – 16.30 Operett és musical gála
Udvarhelyi Boglárka és Jenei Gábor

előadásában
17.00 – 18.00 Falusi Csata eredményhirdetés
Ecseri csoportok bemutatói
18.00–18.30 IRIGY HÓNALJMIRIGY
19.00- 20.00 Palinta Társulat óriásbábos előadása
Benedek Elek: A csúnya királyfi és a
szép királykisasszony
20.00-20.30
Mosógép, hűtőgép javítása. Ecseren ingyenes kiszállás. Minden
KASZA TIBI
típusú háztartási gép javítása. (porszívó, mikro, mosogatógép,
20.30 Tű z ij á kávéfőző, villanybojler tisztítás, javítás. Klímatelepítés, javítás.)
ték
Fodor Károly: 06-20-935-1207, 06-20-402-5558

I. Ifjúsági Nyílt Nap Ecseren
10 l 2014. július 11.

2014. június 7-én, nagy és izgalmakkal
teli készülődést követően kezdetét vette az
Ifjúsági Nyíltnapok sorozata, a Váci egyházmegyei, Tápiómenti régióban, melynek első állomása, nagy büszkeségünkre
Ecser lehetett. Kb. 60-70 résztvevője volt
a rendezvénynek, köztük gyerekek, fiatalok és családok is. A nap fő programpontja egy interjú volt, melyben Katus Norbert, a Tápiómenti Nagyboldogasszony
Közösség régiófelelőse kérdezett három,
felnőttként megtért és megkeresztelkedett
fiatalt arról, hogy hogyan is jutottak arra
a döntésre, hogy ezentúl a Római Katolikus Egyház tagjai szeretnének lenni. Sőt,
tevékenyen részt is vállalni a helyi közösségek életében. Közülük egy fiatalt, Nagy
Gábort kérdeztem a nap tapasztalatairól.
– Hány éves vagy, mivel foglalkozol?
– Harminc éves vagyok, Ecseren élek,
biztonságtechnikával foglalkozom.
– Először vettél részt ilyen találkozón,
sőt, rögtön szervezőként csaptál a közepé-

Cserfa

be. Mi motivált erre? Főleg, hogy önkéntes munkáról van szó.
– Úgy éreztem, mivel részese vagyok
a katolikus közösségnek, ezért részt kell
vállalnom a közösség életében is. Szeretek gyerekekkel foglalkozni, hisz én is
nagycsaládban élek, két bátyám révén.
A témaválasztás is tetszett – a Szeretetnyelv – hiszen mindenki beszél a szeretet
nyelvén.
– Mi az a személyes élmény, ami feltöltött, amit magaddal tudtál vinni az ifjúsági találkozóról?
– A sok gyermek mosolya, és az, hogy
így megmozdult a községünkben élő katolikus közösség, és hogy néhány – a vallásunkkal először találkozó – helyi lakos
is eljött, családostul. Ezekért öröm ilyen
rendezvényen részt venni. Felér bármilyen anyagi juttatással!
– Mivel tudnál másokat csábítani, hogy
legközelebb jöjjenek el?
– Hogy mivel? Ez nem kérdés. Jó han-

gulat, jó társaság és játszani mindenkinek
lehet, főleg, ha valami érdekes és értékes dolog a „játék” témája. Arról nem is
beszélve, hogy a gyermekek és szüleik,
akik több városból ellátogattak a rendezvényre, fülig érő mosollyal köszöntek el a
fiatal szervező csapattól, így szavakra se
volt szükség, a fel nem tett kérdésre: Igen,
jövőre is eljövünk!
De vigyázat, „ragályos” lehet!
A község nevében köszönjük a szervezőknek a szeretetteljes vendéglátást, a
szakácsoknak, Blazsek Istvánnak és Halas Jani bácsinak a finom bográcsost, akik
nélkül nem lett volna erőnk a naphoz, a
szülőknek a süteményeket, a fagylaltot,
a lelkes sülysápiaknak a „szörpbárt” és
minden segítséget. És nem utolsó sorban a jó beszélgetéseket és a vidámságot
mindazoknak, akik akár csak egy órára is
részt tudtak venni az I. Tápiómenti Ifjúsági Nyíltnapon!
Blazsek Krisztina

Lélekgondozó
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A Szentlélek a „jótanács”
Közérdekű
ajándékával vezet bennünket hívószámok
„Dicsőítem az Urat, mert értelmet adott
nekem, s mert szívem még éjjel is figyelmeztet” (Zsolt. 16, 7.) Ez a Szentlélek
ajándéka.
Tudjuk, hogy milyen fontos, főleg életünk legkényesebb pillanataiban, hogy
számíthassunk olyan bölcs emberek tanácsaira, akik szeretnek bennünket. A jótanács ajándéka révén maga a Szentlélek
világítja meg szívünket, hogy melyik utat
kövessük.
Abban a pillanatban, amikor befogadjuk és vendégül látjuk szívünkben a
Szentlelket, fogékonnyá tesz bennünket
hangja iránt, és akkor Isten Szíve szerint
irányítja gondolatainkat, érzelmeinket és
szándékainkat. Arra irányít bennünket,
hogy Jézusra szegezzük tekintetünket.
Képessé teszi lelkiismeretünket, hogy
Istennel vállaljuk a szeretetközösséget.
A Szentlélek segít bennünket, hogy ne a
mi önzésünk szemével lássunk, mintegy
rabjává váljunk saját magunknak. Segít,
hogy a közösségi életben meglássuk Isten
akaratát.
Eme ajándék megőrzésének alapja a
rendszeres ima. Imádkozzuk el a gyermekkorunk óta ismert imákat, de saját
szavainkkal is imádkozzunk. Az imával
helyet készítünk a Szentléleknek.
A környezetünk nem is veszi észre,
hogy imádkozunk buszon, vonaton, az

utcán. A szentlélek rávilágít a sokszor hamis logikánkra, melyet sokszor előítéleteink és egyéni ambícióink diktálnak.
Tanuljuk meg: megkérdezni az Úrtól,
mi a Te kívánságod? Így érlelődik meg
bennünk egy mély, egy szinte velünk
született összhang a Szentlélekben, és
megtapasztaljuk mennyire igazak Jézus
szavai: „Ne töprengjetek hogyan és mit
mondjatok. Abban az órában majd megtudjátok, mit szóljatok. Hiszen nem ti
beszéltek, hanem Atyátok Lelke szól belőletek.” (Mt. 10, 19 – 20). Nekünk kell
helyet adnunk a Léleknek. Imádkozzunk,
imádkozzunk! Jöjj, Szentlélek!
A jótanács kincset jelent a közösség
számára. A Szentlélek adománya volt az
ecseri közösség számára a legutóbbi ifjúsági találkozás is. (Cikk e lap 10. oldalán).
Nem emberi ügyességen és bölcsességen
múlott. Ehhez alázat kell, hogy felismerjük. „Látván az emberek jócselekedeteiteket, dicsőítsék a ti Atyátokat.”
Hiszem, hogy a JÓTANÁCS LELKE
vezette azokat, akik Maglódon megszervezték a CSÍKSOMLYÓI zarándoklatot.
Vallási felekezettől függetlenül megláthatták a testvérek, hogy Szűz Máriát nem
imádjuk, de tiszteljük, és közbenjárására
számíthatunk.
Barotai Endre
plébános

Úrnapi körmenet

Mentők-Központi
Orvosi Ügyelet
104
06-29-526-140
Patika
702-388
Háziorvosi rendelő, II. körzet
(Dr. Kóspál Lajos)
335-969
Háziorvosi rendelő, I. körzet
(Dr. Kovács-Kléh László)
335-168
Fogorvosi rendelő
(Dr. Verasztó Mihály) 336-067
Védőnői szolgálat
335-968
EKO Kft. falukarbantartás
ügyelet
06-30-606-1750
Email:
ekoecser@gmail.com
eko.kft.3@facebook.com
Dél-Pest megyei Víziközmű
Szolgáltató Zrt.
Hibaelhárítás 06-29/340-010
éjjel-nappal
Email:
maglod.ugyfelszolgalat@dpmv.hu
Mérőállás diktálás:
06-29/325-153/529
vagy 06-29/540-510/529
Polgármesteri Hivatal 335-161
Posta
335-179
Eurovill
06/40-980-030
(Közvilágítási hibabejelentés)
Ecseri Polgárőr Egyesület
06-30/621-38-52
email:
polgarorseg.ecser@gmail.com

Ecseri körzeti megbízott
Telefon
06/30-690-8260
e-mail: ecserkmb@gmail.com
A rendőrjárőr teklefonszáma:
06-20-950-75-34
Maglódi Rendőrőrs
325-107
A Cserfa következő, 2014. 08.
száma augusztus 15-én jelenik
meg. Nyomdába adás: augusztus 12. Lapzárta: július 28.
Úrnapja az Úr testének és vérének ünnepe. A katolikus egyház fő ünnepe. Az ecseriek már szombaton gyűjtötték a virágokat, virágszirmokat, ágakat, hogy vasárnap
hajnalban hozzáláthassanak a virágszőnyeg megépítéséhez. A virágszőnyeg a templomtól indulva a Széchenyi utcán át a Kápolnáig és vissza a Széchenyi utca páratlan
oldalán a templomig borította az úttestet és járdát. A készítésében nagyon sokan
vettek részt. Az utca lakosai, de a más utcákban élők is. Volt, aki virággal vagy más
adománnyal segítette a méltó megemlékezést.

Szent Iván éji tűztánc a Sárkánylányok előadásában a Tájház udvarán
A gólyalábakon járó tűzokádó is
nagy sikert aratott

A körhinta az idei búcsúban
is nagy siker volt

A kisebbek a vonatozást
élvezték nagyon
él

