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Iskolások produkciója
a Mindenki Karácsonya
rendezvényen
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Cserfa

Képviselő-testületi ülések
Az óesztendő utolsó rendes ülését december 9-én tartotta meg Ecser képviselő-testülete.
A grémium módosította a Temetőkről
és a temetkezésről szóló önkormányzati
rendeletet. A módosítás után a képviselőtestület további öt évre szerződést kötött a
Golgota Bt-vel a Hunyadi utcai temető üzemeltetésére 2020. december 20-ig.
A képviselő-testület döntött arról, hogy
a Budapest XVII. kerület Integrált Településfejlesztési Stratégiájának módosítását
tudomásul veszi. Rögzítette ugyanakkor
a testület, hogy a településfejlesztési koncepcióval kapcsolatos korábban megfogalmazott véleményét fenntartja. Az abban
megfogalmazott észrevételeit kéri kezelni.
Felhívta továbbá a figyelmet, hogy a rákoshegyi akcióterv nem kezeli a 31. jelű út távlati fejlesztési feladatait. Döntöttek arról is,
hogy Ecser a további eljárásban részt kíván
venni.
Határoztak a képviselők arról, hogy
módosítják a Tájház üzemeltetésére vonatkozó megállapodást. A módosítás értelmében a Tájház politikai tevékenységet
folytató szervezetnek vagy politikai rendezvényre nem adható ki.
A képviselő-testület döntött arról, hogy
a Rábai Miklós Művelődési és Közösségi
Ház, Könyvtár az érdekeltségnövelő pályázaton elnyert összeget a tevékenységéhez szükséges – előterjesztés szerinti

Gózony Gábor a testület ülésén
– feladatok elvégzésére, illetve eszközök
beszerzésére használhassa fel.
A testület megalkotta önkormányzati
rendeletét a helyi önkormányzat szociális
tüzelőanyag-támogatás igénylésének szabályairól. A módosítás értelmében háztartásonként legfeljebb két köbméter tűzifa adható. A rendelet március 31-én hatályát veszti.
A képviselők határoztak arról, hogy az
önkormányzati lakás- és helyiségbérleti
díjakat nem módosítja, továbbra is a 2015ös díj marad érvényben.
A grémium felhatalmazta a polgármes-

tert, hogy a várossá nyilvánítási pályázatot a
megadott feltételekkel ismételten nyújtsa be.
A képviselő-testület úgy döntött, hogy
forrást biztosít az Ecser, Steinmetz kapitány utca 3. szám alatti önkormányzati
tulajdonban lévő ingatlan tetőfelújítási
munkálataira.
Ecser képviselő-testülete december 22én rendkívüli ülést tartott.
A grémium döntött arról, hogy az előterjesztés szerint elfogadja a Monor és
Térsége Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítását.

Márciustól segítenek oltani, menteni az ecseri tűzoltók
A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi
XXXI. törvényben és a kapcsolódó jogszabályokban meghatározott tűzmegelőzési,
tűzoltási, valamint műszaki mentési feladatok hatékony végrehajtása céljából kétoldalú együttműködési megállapodást írt alá a
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség
XVII. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság és az Ecseri Önkéntes Tűzoltóság
2015. december 22-én. A felek az együttműködési megállapodást a 3/2013. BM.
OKF Főigazgatói utasítás szerint III. kategóriára kötötték.
Az ecseri önkéntesek részéről Antali
Gábor elnök vett részt az ünnepélyes aláíráson, míg a Fővárosi Katasztrófavédelmi
Igazgatóságot Varga Ferenc tűzoltó dandártábornok, az FKI igazgatója képviselte.
A ceremónián részt vett Gál Zsolt, Ecser

nagyközség polgármestere.
Az Ecseri Önkéntes
Tűzoltó
Egyesület
2014.
november 15-én
alakult újjá, az azóta eltelt idő alatt
az egyesület tagjai
több emlékezetes
eseményen
vettek részt, emellett Gál Zsolt, Antali Gábor, és a két hivatásos tűzoltó Varga
folyamatosan te- Ferenc és Ribai László az aláíráson
vékenykedtek az
2016. március 15-én kezdik meg Ecser teegyesület működési feltételeinek megte- lepülésen.
remtése érdekében.
Az önkéntes tűzoltók szolgálatba lépéAz Ecseri Önkéntes Tűzoltó Egyesület- sével reményeink szerint javul az ecseri
ben jelenleg 16 fő önkéntes tűzoltó teljesít lakosok biztonságérzete, nyugalma, emelszolgálatot. A tűzoltási és műszaki mentési lett több más, a település életében fontos
tevékenységet az együttműködési megálla- feladatot is el kívánnak látni, úgymint a hapodásban foglaltak értelmében tervezetten gyományőrzés, az ifjúság nevelése.
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Az együttműködés folytatódik!
A 2015-ös évben elkezdődött egy civil
együttműködés a település még jobbá
tétele érdekében. Parkrendezés, buszmegálló festés, de ezekről a kezdeményezésekről már a Cserfa előző számában
beszámoltam. Az önkormányzat képviselő-testületének tagjaival és a külső
bizottsági tagokkal december elején egy
évértékelő beszélgetés során arra az elhatározásra jutottunk, hogy ezt a civil
együttműködést nekünk is segíteni kellene. Ennek a módja még kidolgozás alatt
van, de rövidesen tájékoztatni fogom
Önöket az eredményekről.
Szerveztünk egy közös ajándékkészítő
délutánt, ahol többen összeültünk és ajándékokat készítettünk. Nagyon jó hangulatban telt a napunk, sokat nevettünk, és
elhatároztuk az együttműködés folytatását. Ekkor jött az ötlet, egy közös böllércsapat megszervezéséhez. Ecser életében

talán először (megnyugtatva a rossz nyelveket, saját költségen) az összes képviselő és bizottsági tag, az említett önkéntesek közül néhányan egy csapatot hoztak
létre. Részemről nagy élmény volt látni,
hogy mind a 6 képviselő és mind a 4 külső bizottsági tag kivette a részét a produkcióból. Nemcsak ebben mutattak példát,
hanem e kulturált, bár igen komolyan
„vérre menő” (szerencsére csak a sertések
vérére) egymás elleni harcból is, ahol az
EKO Kft. is mint ellenfelünk jelent meg a
versenyben. A kis csapatunk a közönségdíj kategóriában idén ugyan alulmaradt
az EKO-val szemben, de jövőre remélem,
sikerül lakosaink támogatását megszerezni. Ellenfelek voltunk, de nem ellenségek.
Ezt az életfelfogást és életszemléletet tudnám példaként ﬁgyelmébe ajánlani a politikával foglalkozó polgároknak. Egész
nap egymás segítésével és jó hangulatban

tudtuk az ecseri
lakosok (és saját
magunk) szórakozását biztosítani.
Természetesen
a többi csapat is
ugyanezen elvek
mellett dolgozott,
az igen rossz idő
és egyéb nehezítő
körülmények ellenére remélem, mindenki jól érezte magát
és bízom benne, jövőre is legalább ennyi
csapatra és még több érdeklődőre számíthatunk. Köszönöm a szervezőknek, a
csapatoknak és a támogatóknak, hogy 5.
alkalommal is meg tudtuk rendezni ezt a
versenyt. (A böllérfesztiválról összeállítás a 9. oldalon)
Gál Zsolt
polgármester

Az Ecseri Szlovák Önkormányzat
közleménye

Megújult a gyömrői
járási hivatal

Az Ecseri Szlovák Önkormányzathoz érkezett bejelentések miatt önkormányzatunk szükségesnek tartja a nagyközség lakosságát tájékoztatni arról, hogy az Ecseri
lakodalmas ﬁlmbemutatójának időpontja
a Szlovák Önkormányzat évzáró rendezvényeként az éves programegyeztető
értekezlet során 2015 januárjában került
meghatározásra és közlésre a Művelődési
Ház és az ecseri civil szervezetek vezetői

Karácsony előtt ünnepélyes keretek között adták át a felújított és átalakított
régi Gyömrői Városháza épületét a Monori Járási Hivatal Gyömrői Kirendeltsége számára. Az épületben található
meg az Okmányiroda, a Hatósági Iroda,
valamint a már korábban ide költözött
Gyámhivatal is.
Az épületet a Járási Hivatal kérései
és a hatályos előírások szerint építette át Gyömrő Város Önkormányzata.
Mindenben megfelel az előírásoknak,
a kormánytisztviselők számára minden
feltétel biztosított a munkavégzéshez.
Az átadón részt vett dr. Tarnai Richárd
a Pest Megyei Kormányhivatal vezetője
és dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő. Szintén megjelent Husz Enikő
Judit, a Monori Járási Hivatal vezetője.
Dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott örömének adott hangot, hogy az
önkormányzat felismerte a lehetőséget
a fejlesztésre és vállalta a költségeket.
A Pest Megyei Kormányhivatal vezetője kiemelte, hogy a lakossági igényeket
ﬁgyelembe véve több ügyintézési illetéket is eltörölnek januártól. (Cikkünk a
témában a 4. oldalon – a szerk.)
Dr. Szűcs Lajos gratulált a városvezetés munkájához és bátorságához, hogy
belevágtak az átépítésbe.

felé. Önkormányzatunk NEM szervezett
rá egy ecseri rendezvényre sem.
Sajnáljuk, hogy ennek ellenére párhuzamos programok kerültek megrendezésre ugyanabban az időpontban, mivel
biztosan vannak a település lakosai közt
olyanok, akik mindkét színvonalas rendezvényen részt vettek volna.
Ecseri Szlovák Önkormányzat
Képviselő-testüle

Megjegyzés a Szlovák Önkormányzat
közleményéhez
Ecser Nagyközség Önkormányzata
minden év januárjában vagy az előző év decemberén a civil egyesületek
meghívásával éves eseménynaptár
egyeztetést tart, ahol az egyesületek
által szervezett programok esetleges
ütközéseit próbáljuk elkerülni. Így
volt ez a 2015-ös évben is, amikor a
január 29-én tartott egyeztetésre az
összes Ecseren bejegyzett egyesületet
meghívtuk. A Közösen Ecserért Egyesület nem jelent meg ezen az egyeztetésen, a számukra megküldött naptárat
később a többi program ismeretében
kiegészítette, ezért érthetetlen, hogy
ismét egy másik egyesület rendezvé-

nyével ütköző programot szervezett. A
Szlovák Önkormányzat minden évben
Luca napján, december 13-án tartja
az évzáró rendezvényét, ahol rendszeresen igen sokan vesznek részt.
Mivel mind a két program sokaknak
felkeltette az érdeklődését, így ez ismét nem volt szerencsés választás. A
Nagyközségi Önkormányzat, a Szlovák Önkormányzat és az összes többi
civil szervezet minden programjának
időpontját így választotta és ezen túl
is így választja ki. A 2016-os programegyeztetőt már megtartottuk, az elkészült rendezvénynaptár rövidesen
ismertetésre kerül.
Gál Zsolt
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Döntött a kormány: önálló régió lesz Pest megye!
A kormány döntött: támogatja Pest megye
és Budapest közigazgatási határai mentén
történő kettéválasztását önálló NUTS2-es
régiókká – írja a pestmegye.hu.
A Magyar Közlöny 2015.december
29-i számában megjelent kormányhatározat értelmében a nemzetgazdasági miniszter – a Központi Statisztikai Hivatal elnökével együttműködésben – 2016. február
1-ig kidolgozza a Közép-magyarországi
régió NUTS-besorolásának módosítására
irányuló kérelmet és azt a brüsszeli magyar Állandó Képviselet útján benyújtja
az Európai Bizottság Főtitkársága, valamint az Európai Unió Statisztikai Hivatala
(EUROSTAT) részére.
A kormány döntése eredményeként –
ﬁgyelembe véve a vonatkozó uniós szabályokat – 2018-tól Pest megye önálló
NUTS2-es régióvá válik, így a magyarországi régiók száma – az eddigi hétről –
nyolcra bővül.
Mivel Pest megye önálló régióvá válása az Európai Bizottság döntésétől számított második évben léphet hatályba, első
ízben csak a következő, 2021-től induló
uniós fejlesztési ciklusban jelenthet a megyének – mint kevésbé fejlett régiónak
járó – többletforrást. Annak érdekében,
hogy Pest megye gazdasági-társadalmi
mutatóinak negatív tendenciái már ebben

a fejlesztési ciklusban mérséklődjenek, a
Kormány arról is döntött, hogy a nemzetgazdasági miniszter – a feladatkörükben
érintett miniszterek bevonásával – megvizsgálja a Pest megyei önkormányzatok
és a Pest megye területén működő vállalkozások számára célzott fejlesztési források biztosításának lehetőségét – már a
mostani fejlesztési ciklusra.
Az uniós támogatáspolitikai szabályozás a támogatás szintjét és a nemzeti
hozzájárulás mértékét (társﬁnanszírozási
arány) hozzáigazítja az egyes régiók fejlettségi szintjéhez. A Pest megye és Budapest által alkotott Közép-magyarországi
régió speciális helyzetét az okozza, hogy
az egy főre jutó GDP tekintetében – Budapest hatása miatt – a közösségi átlag fölött áll, ezért – eltérően a többi hat magyar
régiótól – 2014-2020 között nem jogosult
olyan mértékű és feltételrendszerű európai uniós támogatásokra, mint a közösségi átlag 75 százaléka alatti legfejletlenebb régiók. A régióban elérhető források
csökkenése elsősorban Pest megyét érinti
hátrányosan, mivel Pest megye Budapest
nélkül a kevésbé fejlett régiók jogosultsági szabályai szerint lenne támogatható.
A Pest megyei települési önkormányzatok és Pest Megye Önkormányzatának
Közgyűlése az elmúlt másfél évtized so-

rán több alkalommal kezdeményezték
Pest megye önálló NUTS 2 régióvá válását annak érdekében, hogy önálló tervezési-statisztikai régióként a megye egésze
a valós fejlettségének megfelelő régió kategóriába kerüljön besorolásra az Európai
Unió támogatáspolitikája szempontjából.
Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése legutóbb 2015. október 30-án hozott
határozatával javasolta a Kormánynak,
hogy a 2016. évi regionális lehatárolás
felülvizsgálat során Pest megye önálló
NUTS2-es régióvá válásáról szülessen
döntés. Pest Megye Önkormányzata a
döntés megalapozásához egy megalapozó tanulmányt is készített, amely gazdasági-társadalmi mutatókkal igazolta: Pest
megye leszakadásának oka részben arra
vezethető vissza, hogy nem jutott hozzá
azokhoz a forrásokhoz, amelyek tényleges fejlettségének megfelelően megillették volna.
A 187 Pest megyei települési önkormányzatból 182 testületi határozattal erősítette meg támogatását Pest megye önálló
régióvá válása iránt. A Fővárosi Közgyűlés szintén egyhangú határozattal támogatta a kezdeményezést.
Nagykőrös és Szentlőrinckáta települési önkormányzatai – az önálló régió támogatása mellett – népsza-
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„Több uniós forráshoz jut Pest megye a régió kettéválasztásával”

Gál Zsolt polgármester és dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő közös tetszésnyilvánítása
Több uniós forráshoz jut Pest megye
azáltal, hogy kettéválasztják a középmagyarországi régiót - jelentette ki
Szűcs Lajos ﬁdeszes országgyűlési
képviselő a Kossuth Rádió 180 perc
című műsorában december 31-én.
A képviselő hangsúlyozta, hogy óriási különbség van a főváros és Pest
megye fejlettségi szintje között. A két
terület közös régióba vonása már a
kezdetekkor hátrányos volt a megye
számára - tette hozzá.
Szűcs Lajos megjegyezte, hogy Budapest meghaladta az unió átlagos fej-

lettségi szintjét, miközben Pest megye
bizonyos részeié még az uniós átlag
ötven százalékát sem éri el. Ezeken a
területeken nagyon komoly fejlesztés
szükséges mind uniós, mind magyarországi forrásokból - mondta a képviselő.
A 2007-2013 közötti időszakban
csaknem 900 ezer forint volt az egy
főre jutó támogatási összegek országos
átlaga, míg Pest megyében mindössze
350 ezer forintot kaphattak a települések.
Szűcs Lajos kiemelte, hogy Buda-

pest sem most, sem később nem fog
kevesebb uniós forráshoz jutni, Pest
megye viszont nagyobb támogatást
kaphat a döntéssel. A kettéválás 2021től fog élni, akkor indul majd ugyanis
az újabb uniós költségvetési ciklus fűzte hozzá.
A Magyar Közlöny 2015. december
29-i számában jelent meg kormányhatározat arról, hogy a kormány egyetért
a közép-magyarországi régió kettéválasztásának szükségességével Budapest és Pest megye közös közigazgatási határa mentén.

vazás kiírását kezdeményezték a
település szomszédos megyéhez
történő csatlakozása érdekében.
A magyar területszervezési jogszabályok alapján a megyeváltás – eredményes népszavazás és az Országgyűlés
támogató döntése esetén – csak 2019-

ben léphet hatályba. Az uniós jog értelmében a megye 1%-át meghaladó
népesség más megyéhez történő átvitele esetén e települések – függetlenül
attól, hogy 2019-ben közigazgatásilag
más megyék, ezáltal más régiók részei
lehetnek – csak 2021-től lesznek jogo-

sultak a kevésbé fejlett régióknak járó
támogatások igénybevételére. Erre az
időpontra pedig már Pest megye is kevésbé fejlett régióként tervezheti meg
– remélhetőleg a jelenlegi támogatási
szint többszörösének megfelelő – uniós
forrásfelhasználást.
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Önköltségi áron készült el a szép sétány
Ecser Nagyközség Önkormányzata a HungaroControl Zrt támogatásával elkészítette főutcánk, a Széchenyi utca sétányának
újabb szakaszát. A hídtól az emlékműig
tartó szakasz megvalósítását a HungaroControll Magyar Légiforgalmi Szolgáltató
Zrt Társadalmi Felelősségvállalási Programja keretében 1.100.000-Ft átutalásával segítette. Az ünnepségen részt vett dr.
Szűcs Lajos országgyűlési képviselő, aki
Gál Zsolt polgármesterrel együtt beszédet
is mondott.
Gál Zsolt beszédében egyebek mellett
emlékeztetett: „Nem is olyan régen, augusztus 20-án álltunk itt, amikor a település lakosainak összefogását, összetartozását jelképező Cserfa szobor avatását
tartottuk, köszönet ezért a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatnak, akik elkészíttették a szobrot.
Nagy öröm számomra, hogy ma ismét
itt állhatunk és ismét egy átadón. Nézzük,
hogy is kerültünk ide? 2010-ben a Képviselő-testülettel közösen, bár nem egyöntetűen eldöntöttük, hogy a településközpont fejlesztését folytatjuk, rendbetettük
a templomkertet, az omladozó zöldséges
helyére Ecser méltó jelképét ábrázoló
táncos szobrot helyeztünk el, platánfákat
ültettünk és 2013-ban megterveztettük a

Széchenyi utca felújítását.
A lehetőségeinket ﬁgyelembe véve három ütemben képzeltük el ezen településrész megújítását, az első ütem a Széchenyi
utca óvoda előtti részének felújítása volt,
ez 2013. november 29-én átadásra került. A második ütem a sétány megépítése, amelynek egyik felét az első ütemmel
egyszerre sikerült megépíteni, a második
felét pedig most készítettük el, ezzel a második ütem végére értünk.

A legjobb sétányépítők: ifj. Laczkó
András, Fagyas Dávid és Kun Attila
Ahogyan eddig, ebben is nagy szerepe
volt a Hungaro-Controllnak, aki a bekerülési költség jelentős részét biztosította a
beruházáshoz és az EKO Kft. dolgozóinak
akik a kivitelezést végezték.
Ezzel ismét közelebb kerültünk ahhoz,
hogy szebb, élhetőbb településközpontunk legyen. Nagy öröm látni, hogy a la-

kosaink milyen szeretettel használják az
ecseri sétányt.
Még el sem készült, amikor már birtokba vették. Nyári napokon az előzőleg
megépült részen telepített padokon többször láttam elidőzni idősebbeket és ﬁatalokat is. Remélem, a most elkészült szakaszon lévő padok is betölthetik a nekik
szánt szerepet. Tudom, hogy van még tennivaló a Széchenyi utca mindkét oldalán,
és a település más pontjain is, de egy-egy
feladat végeztével mindig büszkén mondom, hogy ez Ecser.
Én különösen elégedett vagyok, mert
igaz, hogy kis lépésekben, de folyamatosan épül, szépül, fejlődik lakóhelyünk és
annak legfrekventáltabb része.”
Műsort az Andrássy utcai Óvoda óvodásai és a Laky Ilonka Általános Iskola néptáncosai adtak.
A kivitelezéshez szükséges önerőt Ecser
Nagyközségi Önkormányzat biztosította.
A kivitelező az EKO Ecseri Kommunális
Szolgáltató Kft volt. Ismét bebizonyosodott, hogy az önkormányzat saját cége
alkalmas nagyobb volumenű kivitelezési
munkák elvégzésére is. Önköltségi áron
tudnak járdát is építeni, míg korábban
ilyen feladatokra külsős vállalkozót kellett, nagyobb költséggel keresni.

Díj- és illetékmentesen intézhető ügyek
2015-ben a kormány célul tűzte ki az állampolgárok és a vállalkozások széles körét
terhelő ﬁzetési kötelezettségek enyhítésére
irányuló állami rezsicsökkentést, melyet az
állampolgárok véleményének és javaslatainak
felhasználásával kívánt megvalósítani. Mind a
magánszemélyek részére, mind pedig a vállalkozások számára elkészített kérdőíven 9-9 javasolt hatósági eljárás díjának vagy illetékének
megszüntetése közül választhattak a kitöltők
legfeljebb 4-et, továbbá mindkét kérdőíven 1-1
javaslatot tehet egy további hatósági eljárásért
ﬁzetendő díj vagy illeték megszüntetésére vonatkozóan. A kérdőívek kiértékelését követően
született meg az a törvényjavaslat, amely 2016
január 1-jén hatályba is lép és amelynek eredményeképpen több illeték is eltörlésre került.
A díj- és illetékmentesség az alábbi ügyekre
terjed ki:
- a hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása
iránti eljárás évente négy alkalommal;
- a vállalkozói igazolvánnyal és az üzlet működési engedélyével kapcsolatos eljárás;
- az állandó személyazonosító igazolvány és
a lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiadására irányuló eljárás;
- a családiállapot-változásból eredő névváltozás miatt indult eljárás;

- az eltulajdonított okmányok pótlására irányuló eljárás;
- a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványával kapcsolatos eljárás;
- az oktatási igazolvány kiállítása;
- a mezőgazdasági és erdészeti gépkezelői
jogosítvány kiállítása;
- a népi iparművészeti igazolvánnyal kapcsolatos eljárás;
- jelnyelvi tolmács névjegyzékbe vételével
kapcsolatos eljárás;
- a kérelem benyújtásának időpontjában három vagy több kiskorú gyermeket háztartásában nevelő törvényes képviselő esetén a kiskorú gyermek magánútlevele kiadásának illetéke
500 forint;
két kiskorú gyermeket háztartásában nevelő
törvényes képviselő esetén a kiskorú gyermek
magánútlevele kiadásának illetéke 1250 forint;
- a gépjárművezetői engedély kiadása első
alkalommal illetékmentes;
- a Kormány által rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet folytán bekövetkezett építménykárok helyreállításával összefüggő bontási,
építési, módosított építési és használatbavételi
engedélyezési eljárás, valamint az eljárásban
közreműködő szakhatóságok eljárása;
- a 160 m2 -nél kisebb hasznos alapterületű,

más önálló rendeltetési egységet nem tartalmazó, egylakásos lakóépület bontási, építési
(továbbépítési), módosított építési és használatbavételi engedélyezési, a használatbavétel
tudomásulvételi és a bontási tevékenység megkezdésének tudomásulvételi eljárása, valamint
az engedélyezési eljárásban közreműködő
szakhatóság eljárása;
- az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott adóhatósági igazolások illetékmentesek;
- díjmentesen kell kiadni a hatósági igazolványt akkor is, ha a korábban kiadott igazolványban szereplő adat megváltozott, téves,
illetve a megváltozott adat beírására szolgáló
rovat betelt, vagy ha annak kiadása eltulajdonítás miatt válik szükségessé;
- tulajdonosváltozás ingatlan-nyilvántartási
bejegyzése öröklés jogcímén;
- haszonélvezeti jog ingatlan-nyilvántartási
bejegyzése hagyatékátadó végzés alapján;
- felsőoktatási szakképzésre, alapképzésre,
osztatlan képzésre vagy mesterképzésre történő jelentkezés esetén a jelentkező díjmentesen
egyidejűleg három képzésre irányuló jelentkezési kérelmet nyújthat be;
Pest Megyei Kormányhivatal
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Mindenki karácsonya a Rábaiban

Színpadon a Szitakötők táncegyüttes
December 19-én rendezte meg a
Rábai Miklós Művelődési és Közösségi Ház a karácsonyi ünnepeket megelőző, mindig nagy érdeklődésre számot tartó műsorát. Az
est folyamán felléptek az ecseri
tánccsoportok. A meghívott előadóművész Takács Nicolas volt.

Ecser lányai, asszonyai közül
sokan és szívesen táncolnak a
Kozma Barbara vezette Nazirah
együttesben. Mostani bemutatójuk is nagy tapsot kapott.

A Zöldkoszorú Táncegyüttes ezúttal is kitett magáért
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Böllérfesztivál

Cserfa

Az EKO Kft. lett a legnépszerűbb csapat

Szabó István, a Pest Megyei Közgyűlés elnöke köszöntőjét mondja
Az V. Ecseri Böllérfesztivált tartották
meg január 9-én a Tájház udvarán. A szemerkélő eső nem kedvezett a verseny lebonyolításának, de a szervezőket dicséri,
hogy a sok sátor felállításával volt a húsfeldolgozóknak és a kóstolásra kilátogató
ecseri lakosoknak is biztonságos fedett
hely. Eljött az eseményre több környékbeli polgármester. Tabányi Pál Maglódról,
Szöllősi Ferenc Attila Pécelről, Gyenes
Levente Gyömről. Ott volt és a köszöntőt
mondta Szabó István, a Pest megyei Közgyűlés elnöke is.
Beszédében rámutatott, Pest megye törekszik arra, hogy a területén fellelhető
minden értéket összegyűjtse, dokumentálja, nyilvántartásba vegye. Az Ecseri
Böllérfesztivál is az értékek közé tartozik.
Kiemelte, a sertés feldolgozása olyan tudás, amit a következő évszázadokban is
használni fognak utódaink. Ezt a tudást
meg kell őrizni. Örömét fejezte ki, hogy
ezt a tudást eredményes érdekérvényesítő
munkával sikerült megőrizni az Európai
Unió törekvéseivel szemben is, ahol történtek próbálkozások ennek megszüntetésére.
Eredmények: A legjobb böllér Molnár
Mihály volt az Ecseri-Törökszentmiklósi
Böllérek csapatából. A legjobb toros süti
díját szintén ők kapták. A legjobb levest
és a Szabadtűzi Lovagrend vándordíját a
Péceli Böllérek csapata nyerte. A legjobb
hurkát a Tálcanélküli Szakemberek, a legjobb kolbászt az Ecseri Malackodók csapata nyerte. E gárdának bizonyult a legjobbnak a fogópálinkája is. Forralt borban
az Ecseri-Törökszentmiklósi Böllérek
csapata nyert. A legjobb toroskáposztát
az EKO Kft. készítette, ők nyerték meg a
legnépszerűbb csapatnak járó Közönségdíjat is.

Szabó István és Gál Zsolt “kolbászlesen”

Kibontják a szűzpecsenyét

Petrik Balázs szépen muzsikált

Tapasztalatcsere. Gál Zsolt és Barta
Zoltán ecseri, Mezey Attia győmrői,
Tabányi Pál maglódi részleteket adott
a beszélgetéshez.

Sertésfeldolgozás

Kultúra
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Új ﬁlmfeldolgozásban az Ecseri Lakodalmas

Öltöztetik a menyasszonyt, Harazin Adriennt
A Magyarországi Szlovák Fiatalok
Szervezetének szervezésében mutatták
be december 13-án az Ecseri Lakodalmas újraértelmezett változatát. A ﬁlm az
ecseriektől az ecserieknek és az egész
világnak mutatja be a máig élő helyi
szlovák hagyományt.
A vasárnapi délutánon eljöttek hozzánk az Országos Szlovák Önkormányzat vezetői, a környező települések
képviselői. A Rábai Miklós Művelődési
Ház zsúfolásig megtelt nagytermében
részleteket láttunk korábbi Ecseren készült ﬁlmekből, majd megnézhettük az
új alkotást. A Tájházban és a Templom
előtt készült ﬁlm a modern technikának
is köszönhetően élvezetes alkotás. Különleges élménnyé teszi az is, hogy a
szereplők helyiek, akik a humort is megjelenítve táncolják el a település nevét
világhírűvé tett egész napos lakodalmi
történést.
A rendezvény zárásaként néptánccsoportunk élőben is bemutatta, milyen az
Ecseri Lakodalmas.
A ﬁlm készítésében részt vett az Ecseri Zöld Koszorú Hagyományőrző kör, a
Hartyáni Trubacsok és a kakas…
A ﬁlmet Hollerné Racskó Erzsébet, az
Országos Szlovák Önkormányzat elnöke december 15-én átadta Áder János
köztársasági elnöknek. Még karácsony
előtt az országgyűlési képviselők is
megkapták az alkotást.

Aszódi Csaba András a hagyományt eleveníti fel

A Zöldkoszorú Néptáncegyüttes új zászlót kapott a Magyarországi Szlovák
Fiatalok Szervezetének vezetőjétől, Kiszely Andrástól
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Emlékplakett
az ecseri polgárőröknek

Cserfa

Betlehemező gyerekek
járták a falut

Az Ecseri Polgárőr Egyesület a törvény erejénél fogva 2015 júliusától átkerült a Budapesti és Agglomerációs Polgárőr Szervezetek Szövetségtől a Pest Megyei Polgárőr Szövetséghez.
A BPSZ az Ecseri Polgárőr Egyesületnek plakettel köszönte
meg a közös éveket!
Jó helyen voltunk a BPSZ-ben. Sok és magas szintű képzésben
részesültünk. Ezúton is köszönjük azt a sok segítséget és támogatást, amit kaptunk!
“Az igazi barátságok örökké tartanak”
/hzs/

Sikeres pályázat
Egyesületünk az idei évben sikeresen pályázott a Magyar Labdarúgó Szövetség által kiírt látvány csapat-sportok anyagi támogatását szolgáló sporttámogatási rendszerben, a TAO programban.
Az utánpótlás-nevelés feladataink ellátására és tárgyi eszközök
beszerzésére 7.663.765.- Ft támogatást nyert egyesületünk, mely
összeget a vállalkozások társasági adójukból tudják felajánlani.
Bízunk benne, hogy a jobb feltételek több futballozni szerető ﬁatalt csalnak le majd a sportpályára.
Ecser Sport Egyesület

Süti Sziget! Új pékáru üzlet nyílt. Nagy választékban kaphatók teljes kiőrlésű kenyerek, pékáruk,
sütemények. Cukrászsütemények: mignon, kókusztekercs, zserbó, csokis kocka, pékkrémes, habroló, sajtos
roló. Hamburger, meleg szendvics. Nyitva tartás: H-P:
6-18, Sz: 6-14, V: 8-14-ig. Grassalkovich tér 5.
Ecseren, a Rákóczi úton 3
szoba nappali, étkezős ház
nagy kerttel tehermentesen,
most kedvező áron, 25 mFt
irányáron eladó. Tel: 20-4799001.
Mosó- és mosogatógép, hűtőgép, boyler, mikro, porszívó javítását vállalom. Klíma telepítése és karbantartása.) 06-20-9351207.

December 23-án hagyományaink szerint ismét betlehemes
gyerekek jártak Ecseren, hogy kis műsorukkal megörvendeztessék az embereket. Voltak a Tájházban is, ahol esténként
imádkozni gyűlt össze a szálláskeresők egy csoportja. 24-én
délután a templomba várta az Egyházközség a gyerekeket és a
szülőket, nagyszülőket. Az idén egy kissé eltértek a hagyományos koreográﬁától. Szerették volna bemutatni azokat az ecseri hagyományokat, amelyeket eleink is gyakoroltak, készülve
az év legnagyobb ünnepére. Vetítéssel színesített előadásban
felidézték a szálláskeresést, a betlehemezést, és ezután következett csak a pásztorjáték, amelyben minden néző gyermek is
részt vehetett.

Csúcsidőben félóránként
jár a busz a tanév idején
a Kökiből Gyömrőig
A tavasszal megtartott járási szintű menetrendi egyeztetéseket követően a KTI a Közlekedéstudományi Intézet Nonproﬁt
Kft. Személyközlekedési Igazgatóság megvizsgálta a 2210
számú, Budapest (Kőbánya-Kispest)–Ecser–Maglód–Gyömrő
autóbuszvonalon közlekedő járatok utasforgalmát.
Megállapította, hogy a vonal forgalmának 6 évvel ezelőtti
beindulása óta az utasok megkedvelték ezt az alternatív útirányt, és egyes járatok alkalmanként zsúfoltan közlekednek.
Az adatokat egyeztették a járatokat üzemeltető VOLÁNBUSZ
Zrt.-vel és az elővárosi személyszállítási szolgáltatásokat
megrendelő Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal is.
Ennek nyomán a zsúfoltság megszüntetése és az időbeli lefedettség szélesítése érdekében munkanapokon a menetrendi
kínálat jelentősen bővül. A járatok munkanapokon egész nap
óránként közlekednek, a csúcsidőszakban pedig – a tanév tartama alatt – félóránként indulnak az autóbuszok.
A járási központ közvetlen közösségi közlekedési kapcsolatának megteremtése érdekében egyes járatok Vecsésen át
közlekednek.
KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonproﬁt Kft.
Személyközlekedési Igazgatóság
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Honnan vannak szorongásaink és félelmeink?
Ferenc Pápa két évvel ezelőtt Lampedusa szigetére látogatott egy hajótragédia
után. Arra kért mindenkit, imádkozzunk
az áldozatokért. Olyan távolinak tűnt a
migráció kérdése. Kellett ez a nyár, hogy
rádöbbenjünk arra, hogy ez a probléma
itt van, s nem fog magától megoldódni.
Nem kerülhető ki, hosszú távú kérdéseket vet fel. Biztos, hogy az életünket már
teljesesen meg fogja változtatni.
Bezárkózottságunkból
következik:
amíg közvetlenül nem érint a probléma,
elhárítjuk. Ebben az esetben egy nagy
társadalmi katasztrófa hatását, de említhetném a környezeti vészjelzéseket is.
Nem vagyunk érzékenyek eme problémákra. Bele vagyunk süppedve a saját
problémáinkba. Nem foglalkozunk mással, sőt egymással sem.
Tragikus volt, ahogy a társadalom reagált a migrációs válságra. A megosztottság, a hisztéria, az átpolitizáltság.
Mind azt mutatják: beteg a társadalom.
Tele van félelemmel. Ferenc Pápa éppen
ezekről a kérdésekről beszél.
Honnan vannak eme problémák? A
félelem, a közbiztonság hiánya, a látszat
kereszténység. Elvesztettük a hiteles keresztényekre jellemző, spontán kreativ
segítőkészség tapasztalatait. Nem hiszik
el, hogy tudnak segíteni. Meg tudják oldani az adott helyzetet. Nem hiszik el,
hogy nekünk kell megoldani. Megijednek az új helyzetektől. Könnyebb azt
mondani: Nem tudok segíteni, mert nem
készültem rá. Erre nem is lehet készülni.
A hatvanas években történt: a Bükk
hegységben kirándultunk a gyerekekkel. Bükkszentkeresztről indultunk
gyalog a hegyeken át Egerbe. A csoma-

gokat éppen arra felé tartó Trabanttal
leküldtem egy Egerhez közel álló falu
plébániájára. Fáradtan megérkeztünk.
A plébánia teraszán voltak a csomagok.
A plébános megkérdezte: tényleg pap
vagyok? Szóltam a gyerekeknek: köszönjetek szépen. S elindultunk szállást
keresni. Egy nagy pajtával rendelkező
háznál elutasítottak bennünket. Mondom a gyerekeknek: játszunk betlehemest. Megkeressük a legszegényebb
házat. Megtaláltuk. Nemcsak szállással,
még vacsorával is kínáltak bennünket.
Mi a megoldás kulcsa. Első helyen áll
az ima. Az ima háttere nem elhanyagolható. (Teréz Anya követői, mielőtt elindulnak a szeretetszolgálatra, imádkoznak, s a szolgálat befejezésével ugyanezt
teszik.)
A második reﬂexió – a Szent Lélek segítségével – elgondolkodni a megoldáson. Csoportok felállása konkrét témák,
problémák megoldására. Reális tájékozódás. Az önkéntesek támogatása. Hoszszútávú megoldások. (pl. Oktatás stb.)
Sok függ attól, hogy a család hogyan
gondolkodik eme kérdésről. Ebben az új
esztendőben el kell gondolkodni. Amelyik társadalomból kihal a szolidaritás,
az pusztulásra van ítélve.
S még egy lényeges kérdés. A Teremtő
tőled nem azt kérdezi, mit tett a másik,
hanem azt, te mit tettél. „Vándor voltam,
s befogadtatok”.
Az IRGALMASSÁG ÉVÉT hirdette meg Ferenc Pápánk. Rendezzük el
életünket az Atyával. Hagyjuk, hogy a
Szent Lélek vezessen. Nem nélkülünk,
velünk akarja az Atya eme kérdést megoldani.
Barotai Endre plébános

500 ajándékcsomag 70 éven felülieknek
A Rábai Miklós Művelődési Házban
december 21-én Gál Zsolt polgármester köszöntötte karácsony alkalmából a
szépkorúakat. A nagytermet zsúfolásig
megtöltő meghívottakat Tihanyi-Tóth
Csaba és Bognár Rita színművészek szórakoztatták. Színvonalas műsoruk óriási
sikert aratott.
Az Ecseri Önkormányzat munkatársai idén 500 ajándékcsomagot állítottak
össze a település 70 éven felüli lakosai
részére. A csomagokat a hét elején adták át, áldott karácsonyt kívánva. Nem

A Cserfa következő, 2016. 02. száma február 12-én jelenik meg.
Nyomdába adás: február 08., 16
óra. Lapzárta: február 1.
Tihanyi-Tóth Csaba és Bognár Rita
ffeledkeztek
l dk
k meg azokról
k ól az ecseriekről
i kő
sem, akik valamely vidéki szociális otthonban élnek. Nekik postán küldték el a
csomagot, vele a Nagyközségi Önkormányzat karácsonyi üdvözletét.

A település vezetői saját kezűleg készített fadísszel és képeslappal ajándékozták meg az Ecseren élő közel 1300 családot. Porcelángyurmát készítettek, sütötték, díszítették, melyet később képeslapba ragasztottak és borítékoltak. Gál
Zsolt: A legjobb érzés, hogy idén mi tényleg ezerszer élhettük át az ajándékozás örömét. Fotók: Szatmári Zsuzsa

Készülnek a porcelánﬁgurák

A szép karácsonyi lap

Borítékolás

Kézbesítésre készen

