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Képviselő-testületi ülés – december 10.

Dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő is részt vett a decemberi ülésen
Ecser Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete 2014. december 10én tartotta legutóbbi rendes testületi ülését. A tanácskozáson részt vett dr. Szűcs
Lajos, a körzet országgyűlési képviselője
és dr. Fehér Edina, a Vescsési Járási Hivatal vezetője.
Az ülés elején Gál Zsolt polgármester
köszöntötte az idén első diplomát szerzett
ecseri ﬁatalokat. Dr. Vicze-Máthé Orsolya a Pécsi Tudományegyetemen szerzett
általános orvos diplomát, Laczkó Róbert
a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen védelmi igazgatási szakon szerzett
képesítést, míg Halász Levente a Kodolányi Főiskola szociális munka és mentálhigénia szakán végezve szerzett oklevelet.

Az országgyűlési
képviselő
fogadóórája
Fogadóórát tartott Ecseren dr. Szűcs Lajos, a körzet országgyűlési képviselője a
Rábai Miklós Művelődési Házban 2014.
december 10-én.

A képviselő-testület 2012-ben úgy határozott, hogy a szépen rendezett környezettel rendelkező lakosoknak elismerésként díjat ad át. Elindította a “Szép kert,
Tiszta környezet” pályázatot. A 2014-es
lakossági munka elismeréseként és a példát mutató magatartásért kis táblácskát
adományoz a pályázat nyerteseinek. Idén
a plakettet Velkei Lászlónénak, Sajczné Szigeti Ágnesnek és Fischer Ritának
nyújtották át.
A képviselő-testület úgy döntött, hogy
a Vecsés Város Helyi Építési Szabályzatának módosításával kapcsolatban észrevételt, kifogást nem emel, illetve jelezte,
hogy az eljárás további szakaszában részt
kíván venni.
A grémium egyhangú döntésében jelezte álláspontját a Vecsési Településfejlesztési Koncepcióval kapcsolatban. Javasolta, hogy a Vecsési Településfejlesztési
Koncepcióban alaposabban kerüljön kifejtésre, hogy Vecsés a térségi szerepvállalását hogyan képzeli el, különösen
a faluval összefüggő, Ecserhez kapcsolódó területekre vonatkozóan. Javasolta
továbbá: a koncepcióban szerepeljen annak részletezése is, hogy a vecsési tervek
hogyan kapcsolódnak az ecseriéhez, sze-

repeljen benne a fejlesztések térségi beilleszthetősége is. A testület javasolta továbbá, hogy a gazdasági területek közötti
részek legyenek ún. zöld sávval – parkosított területtel – ellátva.
A képviselő-testület Üllő Város Integrált Településfejlesztési Stratégia Tervezetével kapcsolatban döntésében jelezte,
az üllői nagy területű gazdasági rész kijelölésével annak nincs kapcsolódása az
ecseri fejlesztési gazdasági területekkel.
A testület javasolta továbbá, hogy a gazdasági kapcsolat ne csak Ecserrel, hanem
a térségi részen is jelenjen meg. Javasolta
továbbá, hogy a stratégiai program foglalja magában Vecsés és Ecser térségi kapcsolódását is.
A képviselő-testület úgy döntött, hogy
az étkezési térítési díjakat nem módosítja:
2015. január 1-től a 2014-ben érvényben
lévő díjak maradnak érvényben.
A képviselők döntöttek arról, hogy a
Zártkerti dűlőben 2 db közvilágítási lámpatestet szereljenek fel oly módon, hogy
annak egyszeri költségét a kérelmezők
térítsék meg. Elutasították ugyanakkor
azt a javaslatot, hogy a Zártkerti dűlőben
a kérelmezők által javasolt csapadékvízelvezetés megvalósuljon.
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A tervezés időszakát éljük

Engedjék meg, hogy minden kedves ecseri
lakosnak boldog, békés új évet kívánjak!
Elkezdődött az év, ilyenkor az önkormányzatban is a tervezés zajlik. Ebben az
időszakban határozza meg a képviselőtestület az éves feladatait, terveit. Rengeteg ötlettel futunk neki a költségvetés tervezésének, aminek a bevételeink fognak
határt szabni. Bízom benne, hogy tovább-

ra is lesz lehetőség a már meghirdetett
fejlesztéseken felül is szépíteni, élhetőbbé
tenni a településünket. A fejlesztéseken túl
a már megkezdett felújítások is folytatódhatnak és új területek is bevonásra kerülhetnek. Ezekről a költségvetés elfogadása
után tájékoztatom önöket. Az idei év több
szempontból is különleges lesz, az évfordulók mellett a település szempontjából

talán a legfontosabb, hogy idén
700 éves Ecser!
Ennek méltó megünneplésére már
most elkezdődtek
az előkészületek.
Szeretném tájékoztatni önöket,
hogy változás történt a II. számú
háziorvosi körzetben. Dr. Kóspál Lajos
helyett január 1-től dr. Hahn Mária háziorvos látja el a feladatot. Az átadás rendben
lezajlott. Sok sikert kívánok dr. Hahn Mária munkájához. A doktornő bemutatkozó
anyagát a Cserfa következő számában
közzé tesszük.
Szeretném megköszönni dr. Kóspál Lajosnak azt a több évtizedes munkát, amit
településünkön végzett. Nyugdíjas éveihez és képviselői munkájához kívánok
hosszú, egészségben eltöltött éveket!
Gál Zsolt
polgármester

Az idén első diplomát szerzett ecseri fiatalokat köszöntötték a képviselő-testület decemberi ülésén.
Halász Levente, Gál Zsolt polgármester, dr. Vicze-Máthé Orsolya és Laczkó Róbert a köszöntés után
állt össze egy csoportkép erejéig. Februári számunkban közelebbről is megismerhetik lapunkból a
frissdiplomás fiatalokat.
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A mézeskalács illata bejárta az iskolát
Az év utolsó hónapja a Mikulás, a Lucanap és a karácsonyi készülődés jegyében
telt el a Laky Ilonka Általános Iskola életében. Minden diákunk – legyen az akár
nyolcadikos – várakozással telve lépett
be december 5-én az iskola kapuján. Vajon milyen lesz az idei Mikulás ünnepe,
a Télapót köszöntő műsor, az ajándék? A
kicsik (elsőtől ötödik osztályig) a tornateremben várták a „nagyszakállút”, a nagyokat az osztálytermekben látogatta meg. A
köszöntő műsort, mint minden évben, a
harmadik osztályosok készítették Kunné
Kántor Katalin és Csizmadiáné Csongrádi Györgyi osztályfőnökök vezetésével. A
műsor után került sor az ajándékok kiosztására.
A diákönkormányzat kérésére december 12-én Red and White partyt tartottunk. Ajánlott volt pirosban és fehérben
érkezni a mulatságra, ezt a szabályt még
a tantestület tagjai is kötelezőnek érezték,
mindannyian a Mikulás színeiben pompáztak. A buli délután öttől este nyolcig
tartott, ezalatt a három óra alatt mindenki
kedvére kitáncolhatta magát, levezethet-

te felesleges energiáit. December 13-án a
hagyományos Luca-napi vásárt tartottuk
filmvetítéssel egybekötve. Ennek a zsibvásárnak minden évben óriási sikere van a
tanulók körében. Ezen a napon a gyerekek
adnak-vesznek, mint az igazi kereskedők.
Gazdát cserélnek a megunt, régi játékok,
vevőre találnak a saját kézzel készített
csecsebecsék, sütemények. A nyolcadik
osztályosok Deme Éva osztályfőnök és
egy anyuka vezényletével mindenkit megkínáltak az általuk aznap sütött mézeskaláccsal, amelynek jellegzetes ünnepi illata
bejárta az iskola folyosóját, termeit.
Iskolánk nagy hangsúlyt fektet arra,
hogy megértesse a gyerekekkel az év legszebb napjának, a karácsonynak az üzenetét. Azt az igazságot, hogy a legfontosabb
az ember életében a szeretet, az adni tudás képessége. Ezt a célt szolgálja a napközis munkaközösség által minden évben
megszervezett ajándékkészítő délután. Itt
tanulóink elkészíthetik szüleiknek, nagyszüleiknek a karácsonyi ajándékát, amely
talán becsesebb, mint a boltban vásárolt.
Idén méhviaszból formázhattak ünnepi

gyertyákat Rahner Rita tanítónő segítségével. Az osztályok tagjai egymást is
megajándékozzák. Már hetekkel az utolsó
tanítási nap előtt egy kalapból kihúzzák
egymás nevét, a kihúzottat lepik meg a
karácsonyi ünnepségen. Jó látni, hogy
mennyire komolyan veszik ezt a gyerekek,
milyen kitartóan kutatják, minek örülhetne igazán a társuk.
December 19-én ünneplőbe öltözve
gyülekeztünk, hogy megtekintsük a karácsonyi műsort, amellyel a negyedik osztályosok örvendeztettek meg bennünket.
A színvonalas műsort Vargáné Takács
Katalin, Blazsek Beáta és iskolánk új gyakornok tanítónője, Goda Lívia tanították
be a gyerekeknek. Köszönjük az élményt!
Ünnepségünket jelenlétével megtisztelte
nagyközségünk polgármestere és jegyzője, Barotai Endre plébános úr, illetve iskolánk hitoktatói.
Végezetül településünk minden lakójának boldogságban és egészségben eltöltött
sikeres új évet kívánok a magam és kollégáim nevében!
Kiss Katalin igh.

Zöld Óvoda lett az ecseri 1-es ovi
2014. évi Zöld Óvoda cím elnyerésére
kiírt pályázaton óvodánk eredményesen
vett részt. Így az elkövetkezendő 3 évben
használhatjuk a Zöld Óvoda címet.
A pályázónak rendelkeznie kellett nevelő munkájában az elmúlt 3 évre vonatkozóan olyan kiemelkedő és eredményes tevékenységekkel, melynek iránya
a korszerű környezeti nevelés céljainak
elérése érdekében hatékonyan valósult
meg.
Mit tettünk ennek érdekében?
- családi napokat szerveztük, ahol közösen szépítettük udvarunkat, virágokat, fákat ültettünk a zöld felület növelésének érdekében,
- bevezettük a szelektív hulladékgyűjtést,
- magas ágyást hoztunk létre, ahol a
gyerekekkel gondozzuk a zöldségeket,
stb.
A környezettudatos szemléletben nagyon fontos az energiatakarékosság, ami
nálunk – a teljesség igénye nélkül – úgy
valósult meg az elmúlt 3 évben, hogy
újra üzembe helyeztük az udvari kutat, a

csapokra felszerelésre kerültek a vízszűkítők. Az elmúlt évek felújításának köszönhetően megvalósult az ablakok cseréje, a
külső homlokzatszigetelés, a tetőcsere, az
aljzatszigetelés.

A kollektíva minden tagja keresi és
megragadja azokat a lehetőségeket, amelyek a gyerekek ismereteit, tapasztalatait
gyarapítja.
Ezt a célt szolgálják az élményszerző
kirándulások, a közös ültetés, kertészkedés, vitaminsaláta készítése, csíráztatások stb.
2014. december 17-én a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban került sor a
Zöld Óvoda címet elnyert intézmények
okleveleinek ünnepélyes átadására. Az
okleveleket Román István agrárszakképzésért felelős helyettes államtitkár,
valamint Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár adta át az intézmények képviselőinek. Így az Ecser
Nagyközségi 1. sz. Óvoda is ezen a napon vehette át a megtisztelő elismerést.
A Zöld Óvoda címet és logót 2017. december 31-ig használhatja óvodánk.
Köszönjük mindenki támogatását,
aki segítette óvodánkat abban, hogy a
pályázatban szereplő feltételeknek meg
tudtunk felelni.
Petneházi Tamásné
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Aszódi Csaba András kitüntetése

Závogyán Magdolna, a Nemzeti Művelődési Intézet főigazgatója átadja a
díjat Aszódi Csaba Andrásnak
A Nemzeti Művelődési Intézet a Pro elkísérték a díjátadóra a falu vezetői –
Cultura Minoritatum Hungarie (a Gál Zsolt polgármester, Barta Zoltán
magyarországi kisebbségek kultúrájá- jegyző – a családtagok, a hagyományért) díjat adományozta Aszódi Csaba őrző kör tagjai.
Andrásnak, az Ecseren született szlo- Aszódi Csaba Andrást a magyarorszávák hagyományőrzőnek, az Ecseri gi szlovák kisebbség érdekében végSzlovák Önkormányzat elnökének. A zett sokoldalú tevékenységéért részedíjat átadó Závogyán Magdolna, az in- sítették a rangos elismerésben. A díj
tézet főigazgatója elmondta, a Nemze- indokolásában szerepel, hogy megalati Művelődési Intézet egyik missziója, kította a Zöld Koszorú Hagyományhogy segítséget nyújtson az aktív kö- őrző Kört. A hagyományok, szakrázösségeknek saját örökségük, értékeik lis és mindennapi használati tárgyak
és gyökereik felkutatásában, gondozá- megóvása érdekében felépült a Tájház.
sában és megőrzésében. Az elismerést Jelentős szerepet vállalt a Pest megyei
évről évre a kisebbségek napja alkal- szlovákság összefogásában. A régió
mából rendezett Nemzetiségi Gálán szlovák központjának vezetője, a Pest
adják át. A díj jelképe a Gingko biloba megyei Szlovák Önkormányzat elnöfa levele, amely az összetartozást jel- ke és elnökhelyettesként dolgozott egy
képezi. A főigazgatója idén tíz díjat cikluson keresztül az Országos Szloadományozott. Ecserről az ünnepeltet vák Önkormányzatban.

MLSZ elismerés Székely Ágnesnek
A Bozsik programban
való kimagasló munkáért öt pedagógust ajándékozott meg az MLSZ,
köztük Székely Ágnest,
az 1. sz. Óvoda szakemberét.
Az Ecser Nagyközségi 1. sz. Óvoda évek óta
részt vesz az MLSZ Bozsik programban, ennek
felelőse Székely Ágnes.
A programmal járó feladatok, a tornákon való
aktív részvételhez szükséges gyermekek létszámának megszervezése

nem könnyű feladat,
hiszen csak adott korosztályú gyermekek vehetnek részt a programban. Székely Ágnesnek
mindez sikerült, szoros
kapcsolatot építve ki a
gyerekek szüleivel. A
tornák jó hangulatban
teltek a gyerekek, a szülő számára egyaránt.
Az aktív közreműködés eredményeként
minden évben gazdagodott óvodánk sportszereinek száma.
P. T.
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Értékőrzés
Még javában decembert
írtunk, amikor Ecseren jártam, hogy fogadóórámon
találkozhassak a falubeliekkel. Szerencsés volt az
időpont választás, mert
aznap estére esett a képviselő-testület ülése a Rábai Miklós Művelődési Házban, ahol a fogadóóra is zajlott előtte. A
polgármester invitálására örömmel vettem rajta
részt, ha nem is végig, de a számomra nagyon
izgalmas részeken mindenképpen.
A Cserfában évek óta olvastam róla, hogy
Ecseren minden évben köszöntik az első diplomát szerzett ﬁatalokat. E jeles esemény 2014-ben
éppen a decemberi testületi ülésen zajlott, amikor is megismerkedhettem három frissen végzett
ﬁatallal: egy csinos hölggyel és két jó kiállású
ﬁatalemberrel. Szemmel láthatóan telve voltak
ambícióval, tettvággyal, ahogy a felnőtt élet kapujában állva az ember már csak lenni szokott.
A legnagyobb magyar, gróf Széchenyi István
szavai jutnak eszembe: „Minden becsületes szívnek legszentebb a hon.” Ha ezt Ecserre vonatkoztatom, akkor azt mondhatjuk, minden becsületes
szívnek legszentebb maga a szűkebb pátria, maga
a falu, Ecser. Köszöntőmben el is mondtam,
nagyszerű kezdeményezésnek tartom, hogy a településen élők, illetve a falu vezetői odaﬁgyelnek
az értékekre. Hiszen a helyi ﬁatalok, akik most
végeztek és szereztek diplomát, ők is a település
szellemi értékei. Elmondtam, hogy nem csak attól van biztos jövője egy településnek, hogy jó az
infrasturktúrája, szép házai vannak és gondozott
portái, hanem attól is, hogy azok, akik itt élnek,
megtalálják a számításukat, jónak tartják itteni
életüket. Hangsúlyoztam, a friss diplomásoknak
az egyetemi és főiskolai éveknek vége, de az élet
csak most kezdődik. Munkával, családalapítással. Úgy gondolom, ide kell kötni azokat az embereket, akiknek itt vannak a gyökereik. Ennek
része lehet a megemlékezés, a megbecsülés. További fontos feltétel, hogy jól érezzék magukat a
faluban, s ha esetleg a település határain kívül találnak is munkát maguknak, akkor is maradjanak
ecseriek, tartózkodjanak itthon annyit, amennyit
csak lehet. A kiművelt emberfők nélkül nehéz jó
közösségeket létrehozni, a közös cél érdekében
működtetni.
Úgy látom, Ecseren jól tudják ezt, s ennek
szellemében cselekednek a hétköznapokban.
Gratulálok hozzá, s amiben lehet, természetesen
a magam lehetőségeihez mérten támogatom is
ezt a nemes erőfeszítést!
Ezen gondolatok jegyében kívánok minden
ecserinek boldog új esztendőt!
Dr. Szűcs Lajos
országgyűlési képviselő
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Klaszter a reptéri régió fejlesztéséért
A kormány döntött a Ferihegy és Budapest
közötti kötöttpályás fejlesztés megvalósításáról, ennek terveit benyújtotta az Unióhoz,
amelyet Brüsszel támogatásáról biztosított
– jelentette be dr. Becsey Zsolt, a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium közlekedésért felelős helyettes államtitkára a Budapest Airport
legutóbbi Konzultációs Bizottsági ülésén,
amelyet Tarlós István, Budapest főpolgármestere és Jost Lammers, a Budapest Airport
vezérigazgatója hívtak össze közösen a tavalyi év végén. A főpolgármesteri hivatalban
tartott decemberi esemény házigazdái dr.
Szeneczey Balázs főpolgármester-helyettes és
Szarvas Gábor, a Budapest Airport közkapcsolati igazgatója voltak. A megbeszélésen a
repülőtérrel szomszédos települések polgármesterei, valamint a repülőtér kiemelt üzleti
és szakmai partnerei mellett ezúttal részt vett
dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő, továbbá dr. Becsey Zsolt, a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium közlekedésért felelős helyettes
államtitkára és dr. Ruszinkó Ádám, a Nemzetgazdasági Minisztérium turisztikáért felelős államtitkára is.
Szeneczey Balázs bevezetőjében kiemelte, a
főváros és a repülőtér között a közelmúltban
megkötött stratégiai megállapodás jól jelzi,
milyen dinamikusan fejlődnek a Főváros és
a Budapest Airport kapcsolatai, amelyek – az
érintett kerületek szándékának megfelelően
– alapvetően az összefogásra épülnek. Rámutatott, ezért különösen fontos a fővárosnak
részt vennie a Konzultációs Bizottság ülésein.
Nagyon lényeges, emelte ki a főpolgármesterhelyettes, hogy minden szereplő véleménye
a grémium asztalára kerüljön. A különböző
elképzelések, tervek, tanulmányok, megvalósítás előtt álló kezdeményezések a Fővárosi
Önkormányzat bevonása révén megemelhetők, fajsúlyosabbá tehetők. Szeneczey Balázs
elismeréssel szólt arról, hogy a XVIII. kerület által vezetett airLed projekt egyedülálló
abban az értelemben, hogy a városrész egy
nemzetközi konzorcium vezető partnereként
képviseli Magyarországot. Évek óta helyt tud
állni a nehéz terepen, s haladni tud a partnerekkel ezen a rögös úton. Aláhúzta, a Fővárosi Önkormányzat lehetőségeihez mérten
támogatni kívánja a reptér melletti városrészek fejlesztésekre, a közös gondolkodásra, az
együttműködés erősítésére irányuló kezdeményezéseit.
Jost Lammers vezérigazgató előadásában
kiemelte, hogy a Budapest Airport 2014 végéig több, mint 9,1 millió utast fogadott,

ami 7,2 százalékos növekedést jelent a 2013.
évihez képest. Ez egyben azt is jelenti, hogy
a budapesti repülőtérnek sikerült regionális versenytársainál jelentősen jobb teljesítményt elérnie, megdöntve a 2011-es év 8,9
milliós utasforgalmi rekordját. Ez az eredmény a 2012 februárjában bekövetkezett
Malév-csődre figyelemmel különösen nagy
teljesítmény, hiszen a Malév adta a reptér
utasforgalmának több, mint negyven százalékát. Prágában például nulla, Bécsben 2,8
százalék volt tavaly a forgalomnövekedés
mértéke, Varsóban pedig jelentős forgalom-

Barta Zoltán jegyző az ülés megkezdése előtt
csökkenést mutatnak az adatok 2014-ben.
Dr. Becsey Zsolt, a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium közlekedésért felelős helyettes
államtitkára hozzászólásában örömét fejezte
ki, hogy a reptér nem omlott össze a Malév
csődje után, s a gazdasági válságot is szerencsésen túlélte. A fejlesztésekről szólva Becsey
Zsolt rámutatott, korábban Magyarországon
nem a fenntartható beruházás szempontjai
érvényesültek. Az olyan fejlesztések azonban,
amelyek veszteséget termelnek, bármilyen
hasznosnak is látszanak az ország számára,
nem visznek előre. Kiemelte, olyan projektekre kell koncentrálni, főleg a kötöttpályás
fejlesztéseknél, amelyeknek a működtetésből

származó költségei megtérülnek az ország
számára. Emlékeztetett, hogy Budapesten a
hármas metró kivételével egyetlen kötöttpályás beruházás sem képes az önfenntartásra.
Jobb esetben a 40, rosszabb esetben legfeljebb
a 10 százalékát képes kitermelni a működtetési költségeknek.
A helyettes államtitkár szerint a Budapest
és a repülőtér közötti kötöttpályás kapcsolat
kiépítésében megtérülhetnek a működtetés
költségei. Becsey Zsolt kiemelte, a kormányzat nyitott arra, hogy projekt tekintetében segítse a fővárost, segítse a repülőteret. Hasonlóan támogatja a kabinet az M4 és a körgyűrű
összekapcsolását is.
A helyettes államtitkár aláhúzta, a Liszt
Ferenc Nemzetközi Repülőtér az ország
egyetlen komoly légikikötője, s a jelenlegi
kormányzati gondolkodás szerint az ország
ékköve is marad. Tehát nem lesz vetélytársa,
ami a térség számára a foglalkoztatás szempontjából is nagy jelentőséggel bír. Ennek
bővülését segíti elő a tervezett évi 12 milliós
utaslétszám elérése, kiegészülve a cargo-fejlesztéssel kapcsolatos elkötelezettséggel. A
számítások szerint egy millió utas ezer fővel emeli a foglalkoztatottak számát. Mint
mondta, ehhez a forgalomhoz az országnak is
komoly lépéseket kell tennie a reptéri infrastruktúra színvonalának emeléséhez. A 10-11
milliós utaslétszámhoz bő másfél éven belül
elérkezhet a Budapest Airport. Ezzel összefüggésben a kabinet több olyan beruházáson
is gondolkodik, amely a repteret segíteni fogja. Ide tartozik a kötöttpályás kapcsolat bővítése, az elővárosi vasút, motorvonatok Unióval közös fejlesztése, P+R parkolók építése.
Bővíteni kell a közösségi közlekedést is, hiszen – mint arról szó volt – az érkező utasok
fele kispénzű, „fapados” turista, így elsősorban nem a taxikat részesítik majd előnyben
a városba jutáshoz. Fontos feladat to-

Cserfa

Puttony

vábbá a kettes terminál környezetének civilizálása, továbbá az egyes terminál megfelelő hasznosítása. Jelezte, nincs
olyan 10 millió utasforgalmat bonyolító reptér Európában, amelynek ne lenne komoly fedett parkolója vagy szállodája. Itt óriási
fejlesztési feladatok vannak mind az állam, mind a főváros, mind a
repülőtér számára. Ahhoz, hogy e fejlesztések rendszere elővárosi
közlekedési bázissá tudjon fejlődni, szükség van a reptérkörnyéki
önkormányzatok együttműködésére is.
Becsey Zsolt hangsúlyozta, a kormányzat egyszerűsített vasútvonal kiépítésében gondolkodik, a teljesen önálló vonal létesítéséhez a hely nem is nagyon elegendő. Tudni kell azonban azt,
mondta a közlekedési államtitkár, hogy Ferihegyet érinti az egyik
legzsúfoltabb elővárosi vasútvonal, így a reptéri közlekedés vasúti
menetrendbe illesztése komoly feladat. A megoldási elgondolások
között az emeletes személyszállító vasúti kocsik forgalomba állítása is számításba jött.
Becsey Zsolt bejelentette, hogy a kérdés a múlt év végén annyiban eldőlt, hogy a kormány hivatalosan beadta az Európai Uniónak a ferihegyi kötöttpályás fejlesztés megvalósításának a tervét,
amelyet Brüsszel támogatásáról biztosított. A kormányzati feladat
most az, hogy kidolgozza a fejlesztés legoptimálisabb ár-értékarányú megvalósítási lehetőségét.
Dr. Ruszinkó Ádám, a Nemzetgazdasági Minisztérium turizmusért felelős helyettes államtitkára felidézte, hogy 2012-ben két
önkormányzat évi hatszáz millió forintról több, mint két milliárd
forintra növelte a repülőtér által fizetendő telekadót, ami nem teszi egyszerűbbé a légikikötő életét. A kormányzat arra törekszik,
hogy ezen a téren is olyan kompromisszumos megoldás jöjjön létre, ami minden érintett fél számára megfelelő. A repülőtér eredményes gazdálkodása nemcsak közlekedési, hanem turisztikai
szempontból is nagyon fontos. A helyettes államtitkár szólt arról,
hogy a Cargo City építéséhez a reptér befektetőket keres. A potenciális befektetők között pedig erőteljes lehet a kínai érdekeltség.
Budapest annak a 16 országból álló régiónak a központja, amely
a kínai miniszterelnök javaslata alapján egy egységet képvisel. A
kínai kormány első embere 2013-ban hat fontos témát jelölt meg,
hogy a Baltikumtól a Balkánig húzódó térség tizenhat országát
egy állam képviselje a tárgyalásokon. Ez a hat téma: a turizmus, az
önkormányzati kapcsolatok, a felsőoktatás, a kis- és középvállalatok, a közlekedés és a logisztika. Magyarország a turisztika közös
képviseleti jogát érdemelte ki.
A helyettes államtitkár jelezte, mind a 16 ország számára probléma, hogy a legtöbb helyre nincs közvetlen légi járat Kínából
az országok fővárosaiba. Ezért fontos lehet a kínaiak számára a
ferihegyi Cargó Citybe való befektetés lehetősége, különös figyelemmel arra, hogy milyen jól alakul a Budapest Airport utas- és
cargoforgalmi jelene és várható jövője.
Az ülés végén Ughy Attila, a XVIII. kerület, valamint Szlahó
Csaba, a repülőtérrel szomszédos Vecsés polgármestere javaslatot
tettek egy, a repülőtéri régió területfejlesztési feladatainak koordinálásáért felelős klaszter, társulás létrehozására. Az elképzelés
kedvező fogadtatásra talált, a testület várhatóan a következő hetekben kezdi meg munkáját.

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
SZLIFKA JÓZSEFNÉ temetésén részt
vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek el.
Gyászolják: lánya és családja
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Mikulások Ecserszerte

A polgárőr Mikulás az utcán szánkóval érkezett
Az Ecseri Polgárőr Egyesület
nemcsak közbiztonsági szolgálatot teljesít, hanem évek óta
ismert jótékonysági tevékenységéről is. Ennek talán leglátványosabb eseménye a Mikulásünnep, amikor a polgárőrség
autói bejárják Ecser utcáit, és a
Mikulás krampuszával csomaggal, szaloncukorral ajándékozza
meg a településen élő gyermekeket. Így volt ez december 6-án is.
A Mikulás szánkója délután egy
órakor indult a Polgármesteri

Hivatal elől, hogy ötórás zenés
menettel mindenhová eljusson.
Az Ecseri Polgárőr Egyesület
köszöni azoknak a magánszemélyeknek és vállalkozásoknak
a támogatását, akik segítették a
rendezvény sikeres megtartását.
Az ecseri utcán kívül megérkezett a Mikulás a falu óvodáiba,
iskolájába és a művelődési házba
is. A gyerekek megtapasztalhatták, hogy érdemes volt jónak,
szófogadónak lenni az esztendőben.

Az egyes oviban

A kettes oviban
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Közigazgatás

Cserfa

Két éve álltak fel a járási hivatalok
Miért került sor a járási hivatalok felállítására?
A kormány kiemelt célkitűzése a közigazgatás hatékonyságának növelése, amelynek egyik hangsúlyos eleme az eddigieknél összefogottabban, ellenőrzöttebben és
költségtakarékosabban működő területi
államigazgatás megteremtése, ezáltal a
kormány területi feladatellátása hatékonyságának és eredményességének megvalósítása. E cél érdekében 2011. január 1-jén
a kormány általános hatáskörrel rendelkező területi szerveiként felálltak a 14
szakigazgatási szervet magukba integráló
megyei kormányhivatalok.
A területi államigazgatási rendszer átalakítása keretében következő fontos állomás 2012-ben a
járási rendszer felállítása volt,
amelynek keretei között 2013.
január 1-jén megkezdték működésüket a járási hivatalok, mint a
kormányhivatalok területi szervei.
A járási hivatalok egyrészt
átvették a korábbiakban önkormányzati szervezetrendszeren
belül a jegyző által gyakorolt, állammal kapcsolatos hatáskörök
egy részét (pl. okmányirodai hatásköröket), másrészt integrálták
az adott járásban jelen lévő szakigazgatási szerveket (földhivatal,
munkaügyi központ, állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző
szakigazgatási szerv, gyámhivatal, építésügyi hivatal, népegészségügyi intézet).
Pest megyében összesen 18 járás került kialakításra.

gatási szervből áll. Az Építésügyi Hivatal,
amely építésügyi felügyeletet lát el, a Gyáli
Járási Hivatal szervezeti egységeként, míg
a Munkaügyi Kirendeltség, a Járási Népegészségügyi Intézet, az Állategészségügyi
és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal, valamint
a Földhivatal a Monori Járási Hivatalon
belül működik Vecsés járásra is kiterjedő
illetékességgel.
A járásszékhelyen kívül hivatalunk további 5 helyszínen is elérhető a lakosság
számára. Vecsésen működik a szakigazgatási szervünk, a gyámhivatal, illetve a
Market Centralban működtetjük az integrált kormányzati ügyfélszolgálatot, a Kormányablakot is.
A Maglódon és Üllőn kirendeltségünk

A Vecsési Járási
Hivatalról
A Vecsési Járási Hivatal a Pest Megyei
Kormányhivatal szervezeti egységeként
működik.
Illetékességi területe Vecsés, Üllő, Maglód és Ecser településekre terjed ki.
Hivatalunk székhelye a járásszékhelyen,
Vecsés Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalával egy épületben található.
A Vecsési Járási Hivatal törzshivatalból
és járási gyámhivatalból, mint szakigaz-

van, állandó ügyintézési helyszínként, míg
Ecseren minden hétfőn 8-18-ig települési ügysegéd fogadja a helyi lakosokat, így
elmondható, hogy hivatalunk valamenynyi járásban lakó ügyfél számára elérhető
közvetlenül a lakóhelyén.

Milyen ügyeket tudok elintézni
a járási hivatalban?
A Vecsési Járási Hivatal a kormány álta-

lános hatáskörű helyi szintű államigazgatási szerve, tulajdonképpen a Pest Megyei
Kormányhivatal meghosszabbított keze.
Feladatunk, hogy az állammal kapcsolatos államigazgatási hatósági ügyekben legyünk az ügyfelek segítségére.
Hivatalunk hatáskörébe tartozik a szociális hatósági ügyek közül a közgyógyellátási igazolványra való jogosultság, az
ápolási díj és időskorúak járadékának, valamint az egészségügyi szolgáltatásra való
jogosultságnak megállapítása. A járási
hivatal hatáskörrel rendelkezik állampolgársági ügyekben, mi járunk el továbbá
lakcímrendezési ügyekben, és általános
szabálysértési hatóságként is.
A 2014. február 7-én a Market Centrálon megnyíló Kormányablak
kedvező elhelyezkedése révén
hamar ismertté vált az ügyfelek körében. A Kormányablaknak köszönhetően az ügyfelek
számára olyan szolgáltatások is
elérhetőek a járásban, amelyek
más, járásunkban nem jelen lévő
államigazgatási hatóság hatáskörébe tartoznak, hiszen a Kormányablak nemcsak a klasszikus
okmányirodai ügyekben áll az
ügyfelek rendelkezésére, hanem
– mint közreműködő hatóság –
befogadja és továbbítja a különböző családtámogatási (anyasági
támogatás, családi pótlék, gyes
stb.) kérelmeket, egészségbiztosítási és nyugdíjbiztosítási kérelmeket. Ezek közül legnépszerűbbek a kisbaba születéséhez
kapcsolódó ellátások igénylése,
illetve a nyugdíjas korosztály
számára fontos kivételes nyugdíjemelési kérelmek, illetve egyszeri segély megállapítása, vagy
éppen a megváltozott munkaképességű személyek ellátása.
A járási hivatalok működésének első
két évében szerzett tapasztalataink alapján
szeretnénk minél szélesebb körben tájékoztatni a járás lakosságát ügyintézési lehetőségeikről, ezért 2015. évben egy cikksorozatot indítunk útjára. Arról, hogy mit,
mikor és hol tudnak elintézni, és milyen
tudnivalók birtokában érdemes az ügyintézést elkezdeni, a következő írásainkban
olvashatnak majd részletesen.
Pest Megyei Kormányhivatal
Vecsési Járási Hivatala

Készülődés

Cserfa

Évértékelőt tartott
a Szlovák Önkormányzat

Aszódi Csaba András beszámolóját tartja
Az Ecseri Szlovák Önkormányzat hagyományosan Luca napján tartja évzáró rendezvényét.
Az idén sem volt ez másképpen. A Művelődési
Házban megtartott eseményen Aszódi Csaba
András elnök ismertette
azokat az eredményeket,

melyeket a nemzetiségi
önkormányzat 2014. évben elért.
Az évzárón megjelent
Barotai Endre plébános,
Gál Zsolt polgármester
és Barta Zoltán jegyző.
Sokan népviseletben voltak, felidézve a néphagyományokat.

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
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SAJTÓKÖZLEMÉNY
GYÁRTÓKAPACITÁS BŐVÍTÉSE TELEPHELYFEJLESZTÉSSEL AZ EXSAFE KFT-NÉL
Az Exsafe Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 59,99 millió forint
uniós támogatást nyert az Új Széchenyi Terv Észak-Magyarországi Operatív Program „Telephelyfejlesztés és Ipartelepítés a
területi kohézióért” tárgyú pályázati kiírásán. A 85,70 millió forintos összköltségvetést meghaladó beruházásból új és meglévő
gyártócsarnok-fejlesztési folyamatok valósultak meg.
A Cég 2009-ben alakult, mechanikai biztonsági rendszerek,
értékmegőrző és tároló rendszerek telepítése, javítása karbantartása céljából. A folyamatos fejlesztések és piaci igényeknek való
megfelelésnek eleget téve szükséges volt egy átfogó telephelyfejlesztést végrehajtani.
A projekt keretében a kapacitásbővítéshez és nagyobb hozzáadott értékű termék gyártásához a cég dejtári telephelyén egy új
csarnok építése és egy meglévő átalakítása, valamint eszközök
beszerzésének keretében történt technológiai fejlesztés valósult
meg. Egy 432 m2 hasznos alapterületű gyártócsarnokot építettek, a hozzá kapcsolódó, kiegészítő, megújuló energiát hasznosító infrastrukturális beruházásokkal együtt. A beruházásnak
köszönhetően a gyártó (összeszerelő) terület növekedett a kapacitásbővítés érdekében, valamint a kapcsolódó technológiai
fejlesztés révén. A projekt eredményének tekinthető a meglévő
termékek minőségének javulása és a felhasznált energiamennyiség csökkenése is.
A hátrányos helyzetű balassagyarmati kistérségben egy olyan
komplex bázist hoztak létre, amely képes az átlag, magyar tulajdonú piaci versenytársak felé emelkedni és meghatározó tényezővé válni a szegmensében, jelentős munkahelyteremtés mellett.
Azáltal, hogy a fejlesztés kapcsán egy új csarnok épült, szükségessé vált a foglalkoztatottak számának bővítése, így a projekt
megvalósulása alatt 4 fő felvételére került sor, amely létszámot
stabilan tartani kívánják.
További információ kérhető:
Jakab Imre ügyvezető
+36 (20) 515-8134, exsafe@exsafe.hu

Mosó- és mosogatógép, hűtőgép, boyler, mikro, porszívó javítását vállalom. Klíma telepítése és karbantartása.) 06-20-9351207.
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Készülődés

Pásztorjátékkal várták
Jézus születését

Szenteste délutánján ismét pásztorjátékot rendeztek az ecseri templomban. A szülők, a nagyszülők
hozták el gyermekeiket, unokáikat,
hogy tartalmasan teljenek a várakozás órái. Így telt ház előtt idézték
fel a szereplők Jézus születésének

Cserfa

Újabb térﬁgyelő
kamerák
Ecser Nagyközség Önkormányzata
2014. folyamán nyújtott be pályázatot a
Belügyminisztériumhoz a közbiztonság
növelését szolgáló fejlesztések támogatására. Dr. Pintér Sándor belügyminiszter döntése értelmében Ecser 4 millió 462 ezer 127 Ft összeget kap erre a
feladatra. A támogatási szerződést Gál
Zsolt polgármester 2014. december 18án írta alá a minisztériumban. A kamerákat legkésőbb 2015. december 31-ig kell
felszerelni. Mivel településünk körülbelül ezen összeg kétszeresét igényelte,
a rendőrséggel egyeztetetten a műszaki
tartalmat csökkenteni kellett. A jelenlegi
tervek szerint hat térﬁgyelő kamera létesülhet, amelyek Ecser közbiztonságának
erősítését szolgálják.

történetét.
Éjszaka, a karácsony éjjeli mise
előtt már nem a gyermekek szerepeltek, hanem a felnőttek mutattak
be misztérium játékot.
Az éjjeli misét Hupka József atya Idősek karácsonya
tartotta.
December 15-én tartotta meg a Nagy-

községi Önkormányzat “Idősek karácsonya” rendezvényét a Rábai Miklós
Művelődési Házban. A 70 éven felüli
szépkorúaknak önkormányzatunk csomagot adott át. A rendezvény kezdetén Gál Zsolt polgármester köszöntötte
a vendégeket. Az est folyamán Voith
Ági és Bodrogi Gyula műsorát láthatták a nézők. A telt ház előtt megtartott
előadás nagy sikert aratott. A színészek
egy nagyszerűen felépített, tréfás jelenetekkel tarkított előadással látogattak
Ecserre. A nézők hallhatták Voith Ági
és Bodrogi Gyula pályájának legnépszerűbb dalait is.

Szabad-e a
Betlehemnek?
2014-ben is felelevenítették a
gyermekek a betlehemezés régi
szokását. December 23-án este
felkeresték a Tájházban imádkozókat és néhány családi otthont,
hogy kis műsorukat bemutassák.
A lakók szívesen fogadták őket, és
a kis résztvevők is jól érezték magukat előadás közben.
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2000 éve megérkezett
Felnőtt és gyermek, férﬁ és nő, tanult és
tanulatlan, szegény és gazdag, boldog és
boldogtalan és még sokan mások arra
gondolnak: milyen ajándékot kapok és
adok. Istentől várd, de ne lepődj meg, ha
mást kapsz és mégis boldog leszel. Erőt
kértem, hogy megvalósíthassam saját
céljaimat, de gyengeséget kaptam, hogy
megtanuljak alázattal engedelmeskedni.
Gazdagságot kértem, hogy boldog lehessek, de szegénységet kaptam, hogy
bölcs lehessek.
Hatalmat kértem, hogy az emberek
tiszteljenek, de kicsinységet kaptam,
hogy megérezhessem Isten szeretetét.
Olyan dolgokat kértem, amivel az életet élvezhetem, és életet kaptam, hogy
élvezzem a kicsiny dolgokat.
Semmit sem kaptam mindabból, amit
kértem, de mégis mindent megkaptam,
amit reméltem.
Önmagam ellenére rejtett imáim meghallgatást nyertek.
Legyen időd, észrevenni Őt, hogy már
megérkezett hozzád, érted. A mesterséges fényekre rá lehet csodálkozni, de
azok belső nyugalmat nem adnak. „Én
vagyok a világ világossága, aki utánam
jön, nem jár sötétségben”.
Két jó barát hosszú idő után találkoztak. Beszélgettek. Az egyikből gazdag
ember lett, a másik szegény maradt.

Lepihentek. A gazdag hamarabb ébredt,
egy jókora gyémántot elrejtett barátja
zsebébe. A szegény nem vette észre, élte
az életét tovább úgy, mint eddig. Később
találkoztak, áruld el, kérdezte, miért nem
vetted észre a gyémántot? Jézus mindegyikünket megajándékoz önmagával…
Betlehem is élte a maga életét tovább,
pedig… A pásztorok megtalálták és boldogok lettek… Életkörülményeik nem
változtak.
Tegyük fel őszintén a kérdést önmagunknak: „Hiszem, hogy értem is eljött,
mert szeret? Hiszem-e, hogy meg tudja
adni a szív békéjét.
Isten Fia milyen szerény körülmények
között élt, de boldog volt, mert szeretet
vette körül. Bennünk is megszületik, ha
szeretettel vesszük körül.
Milyen fényességet láttál a templomban – kérdezte a hitoktató a gyerekektől.
A lámpákat. A gyertyákat. Az örökmécsest. A színes ablakokat. Láttatok más
fényt is? Egy ﬁú jelentkezett: az emberek szemeit. Karácsony este nézzünk
egymás szemébe, bennük ragyog fel az
ÖRÖK ÉLET FÉNYE.
Hiszel a csodában? Te magad vagy a
csoda. Bennünk ragyog fel mások számára a krisztusi szeretet csodája.
Barotai Endre
plébános

Újraaranyozott feliratok

A Cserfa következő, 2015. 2.
száma február 13-án jelenik
meg. Nyomdába adás: február
10. Lapzárta: február 2.
Az ecseri templom szentélyének lábazatán régi ecseri családnevek és a vallási élet
egykori csoportjainak nevei olvashatók. A múlt században készült lábazat arany
felirata az idők folyamán megkopott. Az Ecseri Szlovák Önkormányzat újraaranyoztatta a helytörténeti szempontból fontos emléket, mely ismét eredeti szépségében, jól olvashatóan látható templomunkban.

Ecser Nagyközség Nyugdíjas Klubjának előadása (Klubvezető: Sosovicza Jánosné)

A Zöld Koszorú Hagyományőrző Kör
produkciója (Vezető: Lukics Gábor)

A Nazirah Hastánccsoport (Kozma Barbara vezetésével)

Fotó: Mészáros Zsuzsa

Laky Ilonka Általános Iskola karácsonyi műsora (Felkészítő tanárok: Vargáné Takács Katalin, Goda Lívia)

