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Képviselő-testületi ülés – április 13.

Munkában a képviselő-testület áprilisi ülése

Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete április 13-án tartotta legutóbbi 
soros ülését.

A képviselő-testület először elfogadta a 
Monori Rendőrkapitányság és a Maglódi 
Rendőrőrs 2015. évi tevékenységéről szóló 
beszámolóját. (A témáról részletesen lapunk 
4-5. oldalán számolunk be.)

A testület elfogadta az Ecser Sport Egye-
sület tavalyi munkájáról szóló beszámolót.

A gyermekvédelemről szóló önkormány-
zati tevékenységről Barta Zoltán jegyző 
adott tájékoztatást. A Családsegítő- és Gyer-
mekjóléti Szolgálat a vecsési társulásban 
működik. A jegyző elmondta, gyermek-
védelmi szempontból nyugodt év áll a falu 
mögött. A támogatások között vannak álla-
milag dotált és az önkormányzat által fi nan-
szírozott támogatások. Utóbbiak nem köte-
lezőek: többek között ilyen a felsőoktatási 
hallgatók tanulását segítő Bursa Hungarica 
pályázat. Barta Zoltán kiemelte, az önkor-
mányzat pályázott és már két alkalommal 
nyert kiegészítő támogatást az államtól. 
Ebből az összegből biztosították az élelmi-
szer- és gyógyszertámogatást a rászorulók 
részére, aminek az érintettek nagyon örül-
tek. A nyári gyermekétkeztetést, továbbá a 
téli tüzelőtámogatást is állami támogatásból 
biztosították. Az ingyenes tankönyvtámoga-
táson túl segítették azokat a gyerekeket is, 
akik másképpen nem tudtak volna eljutni 
a nyári táborba vagy az erdei iskolába. Az 
iskolatej is térítésmentesen biztosított. A 
veszélyeztetett kiskorúak száma Ecseren 33 
fő; az intézményi dolgozók és munkatársak 
fi gyelemmel kísérik életüket. Az ezzel kap-
csolatos és a gyámüggyel összefüggő fő fel-
adatok a járási hivatal hatáskörébe kerültek. 
A képviselők a 2015. évi gyermekvédelemről 
szóló beszámolót elfogadták.

A képviselő-testület pályázatot írt ki a 2. 
számú Óvoda óvodavezetői állására. (A fel-
hívás a 10. oldalon olvasható.)

A képviselők határoztak arról, hogy az 

1956-os Emlékbizottság megbízásából a Kö-
zép- és Kelet-európai Történelem és Társa-
dalom Kutatásért Közalapítvány által kiírt 
feltételeknek megfelelően pályázatot nyújt 
be új 1956-os emlékmű létrehozására.

A testület megbízta a művelődési ház 
igazgatóját, hogy a „Kistelepülések könyv-
tárainak szakmai eszközfejlesztése, korsze-
rűsítése” célú pályázatra részletes pályázati 
anyagot készítsen el, s azt terjessze be a kö-
vetkező testületi ülésre jóváhagyásra.

A testület döntött arról, hogy részt vesz 
a Versenyképes-Közép-Magyarország Ope-
ratív Program (VEKOP) pályázatán. A pá-
lyázatok bölcsőde építésére, kialakítására, 
illetve kerékpárút építésére szólnak. 

A képviselők pályázatot hirdettek az Ecser 
kulturált települési környezetének fejlesztése 
céljából a “Szép kert, tiszta környezet” díjra. 
A pályázat beadásának határideje 2016. má-
jus 31. 12.00 óra (részletek a 10. oldalon).

A képviselő-testület döntött arról, hogy 
pályázatot nyújt be a „Települési önkor-
mányzatok költségvetési támogatására”.

A képviselők úgy határoztak, hogy az or-

vosi ügyelet feladatait – változatlan feltéte-
lekkel – továbbra is a maglódi telephellyel 
működő Rescue Med Bt.-vel kívánja meg-
oldani.

Falugyűlés
A képviselő-testület munkaterve 
szerint az önkormányzat május 
2-án, hétfőn tartja a következő Fa-
lugyűlést a Rábai Miklós Művelő-
dési Házban. A Falugyűlés kezdete 
18 óra. A Tisztelt Lakosságot vár-
ják szertettel a testület tagjai   
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Hulladékgyűjtés, tanulságokkal
Szeretnék köszönetet mondani mindazoknak a 
magánszemélyeknek, kiemelten a gyerekeknek és 
azoknak a civil szervezeteknek, akik tevékenyen 
részt vettek a szemétszedési akción. Április 23-án 
reggel kilenc órakor gyülekeztünk, most már ha-
gyományosan a sportpályán. Külön kis csapatokra 
osztva indultunk a helyszínekre, ahogy évek óta 
tesszük. Most is a Vecsés felé vezető út, az M0-s be-
vezető szakasza, a Merzse-mocsár felé vezető utak, 
illetve a vasútállomás és környéke voltak a célterüle-
teink. A Vecsésre vezető út és a vasútállomás nem-
rég már ki lett takarítva, így ezeken a területeken 
kevesebb eldobált hulladékot találtunk. Vecsés felől 
„csak” két teherautónyi szemetet gyűjtöttünk össze. 
Az M0-s és a Merzse-mocsár felé vezető út mellett 
viszont ennek többszöröse volt az összegyűjtött 
szemét. Volt ott minden: komplett szobaberende-
zés, autóalkatrészek, háztartási és építési hulladék 
több tonnányi mennyiségben. Az EKO dolgozói 
ismét segítették a munkánkat, a szemét összesze-
désében és az összegyűjtött szemét elszállításában 
is. Többen jelezték, hogy össze kellene szedni a sze-
metet a régi vecsési út mellett, ahol nagyon nagy 
mennyiségben található hulladék. Ez magánterület. 
Tájékoztattuk, és felszólítottuk a tulajdonosokat 
a kötelezettségükről, bízom benne, hogy tesznek 

lépéseket. A lehetőségeiket is ismertettük velük. A 
szemétszedésen résztvevőkkel beszélgetve nem na-
gyon értjük az emberek hozzáállását a szemetelés-
hez. A településünkön évek óta működik a házhoz 
menő szelektív hulladék elszállítás. A pille palack, 
papír-és fémhulladék elszállítása havonta egy alka-
lommal, a zöldhulladék a kiküldött ütemterv sze-
rint kerül elszállításra közvetlenül a lakóingatlanok 
elől. A szolgáltató biztosítja a lomtalanítás lehetősé-
gét telefonon előre történt egyeztetés alapján éven-
te egyszer, szintén a lakos háza elől.  Ezen kívül az 
EKO Kft . telephelye előtt az üveggyűjtő konténerbe 
kidobható az üveghulladék. Idén ismét szervezünk 
elektronikai-hulladékgyűjtést, május 21-én 9 órától 
12 óráig várják a Széchenyi utca parkolójában lako-
sainkat.  Mindezek és az évente több alkalommal 
történő szemétszedés ellenére vannak olyan Ecse-
ren lévő területek, amelyeken időnként áldatlan 
állapotok uralkodnak. Nemrég egy teherautónyi ál-
lati eredetű hulladékot kellett elszállítani lakossági 
bejelentés alapján, tettünk rendőrségi feljelentést, 
bízom benne, hogy sikerül elkapni a hulladék ere-
deti tulajdonosát. Az elszállítást követően néhány 
nap múlva ismét nagy mennyiségű állati eredetű 
hulladékot találtunk néhány méterrel távolabb. 
Keressük a megoldásokat, kamerarendszer kiépíté-

se a terület nagysága 
miatt nagyon drága 
lenne, lezárni nem le-
het. A rendőrségnek, 
a polgárőreinknek 
és a közterületfel-
ügyelőnek is kiemelt 
feladata a szemetelés 
megakadályozása. Ha 
szemetelő autót lát, 
a rendszámát írja fel, 
és a lehető legrövidebb időn belül jelezze a hivatal 
e-mail címére vagy telefonon. Kérek mindenkit, fi -
gyeljünk jobban környezetünkre!

A település működése szempontjából több pá-
lyázaton is indulni kívánunk, ezek kidolgozása és 
benyújtása folyamatban van. Remélhetőleg, se-
gítségükkel a tervezett beruházások elvégezhetők 
lesznek, amint aktuális lesz, részletes beszámolót 
fogok írni.

Az iskolabővítés a végéhez közeledik. Köszönöm 
az iskola tanulóinak és szüleiknek, illetve az iskola 
dolgozóinak a türelmét, kitartás, már nem sok van. 
A közeljövőben tűzcsapok elhelyezése lesz a kör-
nyéken, amiről az érintetteket a DPMV ZRT. tájé-
koztatni fogja.                      Gál Zsolt polgármester
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Látványosan csökkent a bűncselekmények száma tavaly
A képviselő-testület áprili-
si ülésén elfogadta a Monori 
Rendőrkapitányság beszá-
molóját. A dokumentum rá-
mutatott, Ecser Nagyközség 
közrendjének, közbiztonságá-
nak védelmét, a bűnmegelő-
zési, bűnfelderítési feladato-
kat 2015. évben is a Monori 
Rendőrkapitányság Maglódi 
Rendőrőrsének állománya 
biztosította együttműködés-
ben a kapitányság szervezeti 
egységeivel. 

Körmöndi Bernadett rend-
őrőrnagy, maglódi őrsparancs-
nok szóbeli kiegészítésében 
elmondta, örömteli feladat 
számára a mostani beszámoló, 
mert eredményesség szem-
pontjából ugyan egészen jó 
év volt a 2014-es, de a 2015-
ös jobban sikerült. Jelezte, igyekeznek ezt 
az eredményt tartani.  Az összes regisztrált 
bűncselekmény száma 40, míg 2014-ben 
106 volt.  Előtte is folyamatosan magas 
volt ez a szám, de most 62 %-os csökke-

nést si-
k e r ü l t 
elérni. 
Az ösz-
s z e s 
b ű n -
cselek-
mény-
ből a 
közte-

rületen elkövetettek száma 9-ről 6-ra csök-
kent. Érdekes adat lehet, ha megvizsgáljuk 
az összes bűncselekmény és a lakosság szá-
marányát. Ez azt jelenti, hogy a településen 
hányadik lakost érintett bűncselekmény. 
Ez az eredmény nemcsak a rendőrség ér-

d e m e . 
Ehhez 
hozzá-
járult a 
nagyon 
jól mű-
k ö d ő 
polgár-
őrség, 
a ka-
m e r a -
r e n d -
s z e r , 
a la-

kosság és az önkormányzati támogatás. 
A rendőrség által 14 kiemelten kezelt 
bűncselekmény száma 2014-ben 66 volt, 
2015-ben 28 eset miatt kellett intézkedni. 
Ezen belül a lopások száma 59-ről 24-re, 
a lakásbetörés 13-ről 7-re csökkent, a gép-
kocsilopás szinten maradt 1-1, a gépkocsi-
feltörés 2-ről 3-ra változott. 

A közrendvédelmi tevékenység az utób-
bi időben a rendőrőrs részéről jelentős vál-
tozáson esett át. Pár évvel ezelőtt nagyon 
fi atal állomány állt rendelkezésre, kevés 
volt a tapasztalt rendőr. Mostanra a kollé-
gák beértek, emelkedett az intézkedések 
száma is. Halálos baleset éveken keresz-
tül nem történt. Kivétel tavaly a Vecsés 
és Ecser közötti útszakaszon, de Ecser 
közigazgatási területén volt egy. Személyi 
sérüléses 4 baleset volt, amiből 3 könnyű 
sérüléssel járt. 

Az egész őrs munkájából kiemelve meg-
jegyezte: 2015-ben sokkal több az eredmé-
nyesen befejezett ügy. 

Újonnan alkalmazott jogintézmény a bí-
róság elé állítás; amit évekkel ezelőtt nem 
alkalmaztak. Öt esetet vittek bíróság elé, 
ebből 4 esetben ítélet is született. Ez azt 
jelenti, hogy a bűncselekményt követően 
megtörtént az elfogás, a gyanúsított elis-
merte az elkövetést, a bíróság 30 napon 
belül ítéletet hozott. Az ügyek viszonylag 
gyors lezárása, az azonnali büntetés is be-
folyásolhatja a bűncselekmények csökke-
nését. 

A körzeti megbízott munkájáról Kör-

möndi Bernadett elmondta, hogy Ulicza 
Balázs a bűnügyi ügyfeldolgozásra na-
gyobb hangsúlyt helyezett. Eredményes 
volt a munkája. A közrendvédelmi tevé-
kenysége nem volt annyira kiemelt, mint a 
járőrszolgálaté. Ulicza Balázs személyében 
nagyon jó kollegát ismertek meg. Reméli, a 
bizalom továbbra is megmarad a lakosság 
és az önkormányzat részéről is. 

Baár Pál címzetes rendőrezredes, kapi-
tányságvezető elmondta, ilyen csökkenést 
mutató beszámoló után nem tud sok min-
dent hozzátenni az összefoglalóhoz. Kérte 
a képviselő-testület tagjait, a következő év 
után ne várják a képviselők és a lakosok, 
hogy ezek az arányok ennyire csökkennek. 
Reméli, stabil működés lesz a rendőrség 
munkájában és sikerül megtartani a jó 
eredményességet. Megköszönte a lakos-
ság és az önkormányzat támogatását. A 
számítástechnikai fejlesztés is hozzájárul 
a jó munkavégzéshez. A polgárőrség ki-
emelkedően hathatós segítsége is köszöne-
tet érdemel. Az ecseri polgárőrség az egyik 
legaktívabb a monori térségben, kiemelke-
dő munkát nyújtanak. Ezen a téren kis elő-
relépés is történt, együttműködési megál-
lapodások is születtek. Tudni kell, hogy a 
monori rendőrkapitányság területén Ecser 
a 3. legbiztonságosabb település a 16 kö-
zött.  Csak az alacsony lakosságszámú 
Káva – ahol összesen  2 bűncselekmény 
volt –, és Péteri község előzi meg. Ezt a 
szintet próbálják megőrizni. Továbbra is 
számít az önkormányzat támogatására.

A monori rendőrkapitányság beszámolója a testület áprilisi üléséén

Körmöndi Bernadett

Baár Pál
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Üllő, Vecsés és Ecser polgárőregyesüle-
teinek elnökei, a települések polgármes-
terei aláírták azt a megállapodást, amely 
a bűnmegelőzők szorosabb együttmű-
ködéséről szól. A három polgárőregye-
sület egymást támogatva és segítve látja 
el a jövőben a feladatát. Kiépítették az 
ügyeleti szolgálatot, modern, a mai kor 
technikai vívmányainak megfelelő hír-
közlési rendszert üzemeltetnek. Együt-
tesen vesznek részt továbbképzéseken, 
és ami a legfontosabb, közösen is látnak 
el szolgálatot. A jövőben, ha valamely te-
lepülésen történik valamilyen jogsértés, 
perceken belül több polgárőr járőr is a 
helyszínre tud vonulni.
A megállapodást megelőzően egyeztet-
tek az Országos Polgárőr Szövetséggel, 
a Monori Rendőrkapitánysággal, sőt 
mindhárom önkormányzat képviselő-
testülete is áldását adta a kontraktusra.

Az ünnepélyes aláírásra 2016. április 
8-án, pénteken került sor Vecsésen az 
Ecseri Polgárőr-Egyesület, az Üllői Pol-
gárőr- és Bűnmegelőzési Egyesület, a 
Vecsés Települési Polgárőr-Egyesület ré-
széről. A fotók az ünnepségen készültek.

Közösen dolgoznak Üllő, Vecsés és Ecser polgárőrei

A három település és a polgárőrségek vezetői a csoportképen

Markos György, az Országos Polgárőr Szövet-
ség elnökhelyettese és Gál Zsolt polgármester 
kézfogása

A települések polgárőrvezetői aláírják az 
együttműködési megállapodást

Negyven ecseri önkéntes fogott neki a 
szemétszedésnek április 23-én délelőtt. 
Az önkéntesek között voltak nyugdíjasok, 
gyerekes családok, eljöttek az EKO Kft. 
dolgozói és a falu vezetői is, képviselők, a 
polgármester és a jegyző is.
A gyerekesek a közlekedés szempontjából 
biztonságos Merzse mocsárhoz vezető út 
mentén dolgoztak. Sajnos volt gyűjteni- 
valójuk bőven. A nyugdíjasok ezúttal is 

a vasútállomás peronjait tisztították meg, 
míg a legnagyobb erők a Vecsés és az M0 
felé vezető út mellett dolgoztak. Az időjá-
rás segítette az önkénteseket. Jó lenne, ha 
egyszer végre az állampolgárok is segíte-
nék őket azzal, hogy nem dobálnak szét 
minden, egyébként normális úton is a sze-
méttelepre, bányába eljuttatható szemetet.
Az ecseriek tisztaság és rendszeretetből 
ezúttal jó példát mutattak.  

Példaértékű szemétszedés
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Élő kapcsolat a határon túli magyarsággal

Nagymagyarra (Zlaté Klasy) látogatott az 
Ecser Nagyközségi Önkormányzat kül-
döttsége április első napjaiban. A Nagy-
magyari Polgármesteri Hivatalban Csicsay 
Ottó polgármester és az önkormányzati 
képviselők fogadták az ecseri vendégeket. 
Bemutatták a települést, annak történetét, 
majd áttekintették a két önkormányzati 
rendszerrel kapcsolatos tapasztalataikat. 
Megbeszélték a testvértelepülési kapcsola-
tok további fejlesztésének lehetőségeit is.

Az ecseriek megtekintették a volt izra-
elita temetőben kialakított emlékhelyet, 
majd ellátogattak a település magyar óvo-
dájába. A Magyar Tannyelvű Általános 
Iskolában Dudás Tímea igazgató asszony 
mutatta be az intézményt és tájékoztatást 
adott azokról az erőfeszítéseikről, amelyet 
a magyar oktatás megtartásáért tesznek.

Az ecseriek elutaztak Ürménybe 
(Mojmirovce) is, ahol megkoszorúzták 
Grassalkovich Antal szülőházát.

A két önkormányzat azon dolgozik, 
hogy az együttműködést még szorosab-
bá tegyék, bevonva az intézményeket is, 
mindkét település előnyére.

A program a Bethlen Gábor Alapkezelő 
anyagi támogatásával jött létre, az Alap-
kezelő Magyarország és a Kárpát-me-
dence magyarok lakta települései közötti 
magyar-magyar kapcsolatok ápolását és 
fejlesztését célzó testvértelepülési progra-
mok és együttműködések támogatására 
kiírt pályázat keretében.

Dudás Tímea igazgató és Barta 
Zoltán jegyző a két ország oktatási 
rendszereiről beszélget A magyar tannyelvű óvoda 

Gál Zsolt ecseri és Csicsay Ottó nagymagyari polgármester 

A nagymagyari vendéglátók 
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 - 

Az áprilisi hónap legfontosabb ese-
ménye a Laky Ilonka Általános Isko-
lában a beiratkozás volt. Április 14-én 
és 15-én 8:00 órától 19:00 óráig vár-
tuk leendő első osztályosainkat a szü-
leikkel együtt. Péntek estére kiderült, 
hogy a 2016-2017-es tanévre 42 beírt 
tanulónk lesz. A két osztály indítását 
a KLIK Vecsési Tankerülete engedé-
lyezte, így ismét ideális létszámú cso-
portok indulhatnak az első évfolya-
mon Csizmadiáné Csongrádi Györgyi 
és Kunné Kántor Katalin vezetésével.

A Laky Ilonka Általános Iskola in-
tézményvezetői állására egy pályázat 
érkezett, minden véleményező testület 
(munkaközösségek, diákönkormány-
zat, Szülői Szervezet, nevelőtestület, 
alkalmazotti testület, képviselő-testü-
let) megtárgyalta és kialakította véle-
ményét. A pályázatról a minisztériumi 
döntés júniusra várható.

A hónap háziversenyekben is bő-
velkedett. A rajzversenyt az alsó ta-
gozatban Horváth Jenő Milán nyerte, 
a második helyezett Béki Alexandra, 
a harmadik pedig Deme Bora lett. A 

felsősök versenyének győztese Bar-
csa Erika, őt követi Horváth Gergely, 
a harmadik pedig Bekő Beatrix. Az el-
készült alkotások pontozását az iskola 
tanulói végezték. A költészet napján 
az alsó tagozatos munkaközösség sza-
valóversenyt rendezett. Az eredmé-
nyek: 

1.osztály: 1. Templin Dóra, 
2. Sztancsik Roland
2.osztály: 1. Sipos Márton, 2. Hara 

Dorina, 3. Ócsag Márk
3-4.osztály: 1. Doma Zsófi a, 2. Né-

meth Panna
A háziversenyeken kívül dalos tor-

kú lányaink Üllőn is megmérettették 
magukat a népdaléneklési versenyen. 
Egyéniben 3. helyezést ért el Gébele 
Panna 2. c osztályos tanuló, a negye-
dikes lányok csapata pedig második 
helyen végeztek. A csapat tagjai: Ada-
me Eszter, Doma Zsófi a, Gergye Liza, 
Groska Zsófi a, Herzog Bora, Illés Ka-
milla, Szarka Renáta, Végh Bernadett.

Minden tanulónknak szívből gratu-
lálunk!

Kiss Katalin igh

Negyvenkét elsőssel indul az új tanév SEGÍTENI AKARSZ BAJBA 
JUTOTT 

EMBERTÁRSAIDON?
AKKOR NÁLUNK 

A HELYED!
JELENTKEZZ ÖNKÉNTES 

TŰZOLTÓNAK!
AZ ECSERI ÖNKÉNTES 
TŰZOLTÓ EGYESÜLET 

TOBORZÓT TART
2016. május 13-án 17 

órától
ECSEREN, A RÁBAI MIKLÓS 

MŰVELŐDÉSI HÁZ 
UDVARÁN.

Sorainkba várjuk azokat az ecseri 
lakosokat, akiket érdekel a mun-
kánk, szeretnének segíteni bajba 
jutott embertársaiknak, szívesen 

lennének tagjai az önkéntes 
tűzoltók nagy családjának.

Ecseri Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Vezetősége
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2016. április 2-án ismét megrendezésre került az 
Ecser Nagyközségi 2. sz. Óvoda javára rendezett 
jótékonysági bál. Akik eljöttek, remekül érezték 
magukat, táncoltak, szórakoztak egy nagyot. A bál 
bevételéből játékok és fejlesztő eszközök vásárlá-
sára kerül sor, mely elősegíti az óvodába járó gyer-
mekek sokoldalú fejlesztését. Köszönetet mon-
dunk támogatóinknak: Rábai Miklós Művelődési 
Ház, Pátria Takarék Szövetkezet, Kehely Patika, 
Fülöp András, Vegyi bolt, Ecseri Lottózó, Takács 
György, Abonyi Attila, Csaba hentesbolt, Inci 
hentes bolt, Bográcsgyártó üzem, Gumimánia 
2002 Kft ., Squash fallabda pálya, Papa Joe pizzé-
ria Ecser, Zomboriné Horváth Melinda, virágbolt, 
Gébele Móni Csillag kisbolt, Ücsörgő söröző, Var-
ga Zoltán söröző, Marc & Bogi Kft ., Metz Ferenc 
benzinkút Ecser, Lekenyerezzük pékség, Pék és 
segédei Kft ., Vadvirág söröző Ecser, Szilvia fagyi-
zó, Rendekné Kovács Ibolya, Tranzit vegyesbolt, 
Agrogál Kft ., Miklós Mihály fényképész, Ibolya 
szalon, fodrászat, kozmetika, műköröm, Beauty 
szalon: Pataki Beáta, Dósa Balázs, Kovácsné Vári 
Ildikó fodrász, Maglódi Suli Bolt (papírbolt), 
Brandechker sörház Ecser, Galéria söröző, Családi 
Pizzaház Maglód, Bíró László, Bozóki zöldséges 
Gyömrő, Vecsési Borháló, Juhász Tóth Andrea és 
párja, továbbá az óvodába járó gyermekek szülei.

Köszönjük továbbá a fellépésen részt vevő cso-
portoknak a részvételt: Nazirah hastánccsoport, 
Varázs Lovarda Sport Egyesület táncosai.

Jótékonysági bál a 2. sz. óvodában
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Kapcsolatépítés a testvértelepülésekkel
A Zöld Koszorú Hagyományőrző Kör 
közgyűlését  rendezték meg április 23-án 
Ecseren a Rábai Miklós Művelődési Ház-
ban. Az alkalomra ellátogattak a faluba a 
szlovákiai Nagymagyar és Cabaj-Čápor 
település képviselői Csicsay Ottó és Jozef 
Ligač polgármester vezetésével. A műve-
lődési ház nagytermét megtöltő vendégek 
részvételével először az Ecseri Zöld Ko-
szorú Hagyományőrző Kör közgyűlését 
tartották meg, majd a kulturális program 
következett Cabaj-Čápor és Ecser tánco-
saival, énekeseivel. A találkozót vacsora és 
táncos mulatság zárta.

Lukics Gábor, a hagyományőrző kör 
elnökhelyettese beszámolójában ismertet-
te a szervezet tevékenységét. Elhangzott, 
idén folytatták az ecseri néphagyományok, 
népviselet, néptánc, kulturális, építészeti 
és tárgyi emlékek ápolását és megőrzé-
sét. Létszámuk meghaladja a 200 főt, akik 
rendszeresen részt is vesznek rendezvé-
nyeiken. A hagyományőrző körön belül 
jelenleg 6 tánccsoportot működtetnek. 
Ezek: 1. számú Óvoda, Benyő Anikó veze-
tésével, 2. számu Óvoda, Sosovicza János-
né vezetésével. Összesen mintegy negyven 
gyerek táncol az óvodákban. Az iskolában 
az alsó tagozatosokat Blazsek Bea, a felső 
tagozatosokat pedig Leskó Gábor vezeti. 
Itt közel 50 fő a létszám. A felnőtt táncs-
csoportot Lukics Gábor vezeti, jelenleg 12-
en vannak. A Petruska táncsoport, a régi 
ecseri néptáncosokból összeállt együttest 
Szentesi Péter vezeti, létszámuk 30-hoz 
közelít.

A nyugdíjas kultúrcsoport Sosovicza Já-

nosné vezetésével, létszámuk 14 főt számol.
Elmondható tehát, hogy az aktívan tán-

coló hagyományőrző ecseriek száma majd-
nem eléri a 170-et, ami nagyon komoly 
eredmény.

Csoportjaik próbái az óvodákban, az 
iskolában és művelődési házban zajla-
nak heti rendszerességgel. Minden in-
tézménnyel jó a kapcsolatuk. Szorosan 
együttműködnek az Ecseri Szlovák Ön-
kormányzattal, az ecseri római katolikus 
egyházközösséggel, valamint több ecseri 
civil szervezettel is.

2015-ben a helyi rendezvényeik a követ-
kezők voltak: Éves közgyűlés és farsangi 
bál, nagypénteki mosdás a patakban.  Jó-
zsef napi mesék, beszélgettek időseikkel a 
régen történtekről, közreműködtek a Ma-
gyar Televízió élő kapcsolásában a Tájház-
ból, virágszőnyeget készítettek és népvise-
letben vettek részt az Úrnapi körmeneten a 
Széchenyi utcában. Kiemelkedő jelentősé-
gű volt a 70 éves jubileumi ünnepség, ame-
lyen az Ecseri Lakodalmast 65 fő táncolta a 
színpadon egyszerre. Részt vettek az Ecseri 
Lakodalmas című fi lm forgatásán, amelyet 
decemberben láthatott először a közönség.

Az elmúlt évek sok táncműsoráért és 
közösségi munkájáért Ecser Nagyközség 
Önkormányzata Ecserért díjat adományo-
zott nekik.

A szervezet a lemon-
dott Harazin Piroska 
helyére Kele Jenőt vá-
lasztotta meg új veze-
tőségi tagnak.
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Ecser önkormányzata pályázatot hirdet a 
2. sz. Óvoda óvodavezető (magasabb ve-
zető) munkakör betöltésére. A közalkal-
mazotti jogviszony időtartama: határozott 
idejű 2016.07.16-tól 2021.07.15 –ig tartó 
közalkalmazotti jogviszony. A foglalkoz-
tatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: 
2016.07.16-2021.07.15-ig, öt 5 évig szól. A 
munkavégzés helye:

Pest megye, 2233 Ecser, Andrássy utca 
11-13.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői 
megbízással járó lényeges feladatok:

Irányítja, tervezi, szervezi, ellenőrzi az 
intézményben folyó nevelőmunkát. A 
költségvetés keretein belül gondoskodik 
az intézmény személyi és tárgyi feltételei-
nek biztosításáról, az alapító okirat szerinti 
feladatok ellátásáról, munkáltatói jogkört 
gyakorol. Kapcsolatot tart a fenntartókkal 
és a különböző szakmai szervezetekkel.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a jutta-

tásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról 
szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint 
a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény, valamint a pedagógusok 
előmeneteli és illetményrendszeréről és a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény köznevelési intéz-
ményekben történő végrehajtásáról szóló 
326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet ren-

delkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: 
* Főiskola, óvodapedagógusi végzettség, 

pedagógus szakvizsga keretében szerzett 
intézményvezetői szakképzettség,

* nevelési-oktatási intézményben fenn-
álló, határozatlan időre, teljes munkaidőre 
szóló alkalmazás,

* szakirányú - legalább 5 év feletti szak-
mai tapasztalat,

* a magasabb vezetői beosztás ellátásá-
ra a megbízást megelőzően az egyes va-
gyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről 
szóló 2007. évi CLII törvény szerinti va-
gyonnyilatkozat tétel,

* magyar állampolgárság, büntetlen elő-
élet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó ira-
tok, igazolások: szakmai önéletrajz, iskolai 
végzettséget, képzettséget igazoló okiratok 
másolata. Helyzetelemzésre épülő veze-
tői program. Pályázó nyilatkozata arról, 
hogy a pályázati anyagában foglalt sze-
mélyes adatainak kezeléséhez a pályázati 
eljárással összefüggésben hozzájárul és a 
pályázatot a pályázati eljárásban résztve-
vők megismerhetik. Pályázó nyilatkozata 
arról, hogy a képviselő-testület a pályázat 
elbírálását nyilvános vagy zárt ülésen tár-
gyalja, pályázó nyilatkozata arról, hogy a 
Kjt. 41.§ szerinti összeférhetetlenség nem 
áll fenn. Három hónapnál nem régebbi er-
kölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének idő-
pontja: A munkakör legkorábban 2016. 
július 16. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 
2016. május 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan to-
vábbi információt  Moskovicz Miklósné 
munkaügyi üi. nyújt, a 29/335-161-es te-
lefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
* Postai úton, a pályázatnak az Ecser 

Nagyközségi Önkormányzat címére törté-
nő megküldésével (2233 Ecser, Széchenyi 
utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő azonosító 
számot: KJT 186765, valamint a munka-
kör megnevezését: óvodavezető.

vagy
* Elektronikus úton: Moskovicz Miklós-

né részére a polgarmesterihivatal@ecser.
hu email címre történő megküldéssel 

vagy
* Személyesen: Moskovicz Miklósné, 

Pest megye, 2233 Ecser, Széchenyi utca 1.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A megbízásról az Ecser Nagyközségi 

Önkormányzat Képviselő-testülete dönt. 
A pályázat elbírálója fenntartja magának 
azt a jogot, hogy a pályázatot visszavonja 
vagy indokolás nélkül eredménytelennek 
nyilvánítsa. A pályázat elbírálásának ha-
tárideje: 2016. június 30.

Pályázat óvodavezetői állás betöltésére

Ecser Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Ecser kulturált települési környezetének fejlesztése céljából pá-
lyázatot hirdet. A pályázat célja a zöldfelületek fejlesztése, gon-
dozása, fák telepítése, a rendezett udvarok megteremtése, az 
ebben élenjáró családok és cégek elismerése. A pályázat végső 
célja a lakosok motiválása lakókörnyezetük ápoltabbá tétele ér-
dekében. 

A pályázaton indulhat minden magánszemély és vállalkozás. 
A pályázóknak 2016. május 31-ig kell részvételüket jelezni a 

Polgármesteri Hivatalban. A jelentkezők ingatlanját legalább 3 
tagú szakmai munkacsoport minősíti. 

A szakmai munkacsoport tagjai: 
- az ingatlan fekvése szerint illetékes önkormányzati képvi-

selő, 
- a polgármester által felkért szakemberek. 
Az elismerés formája az önkormányzat arculatának megfele-

lő, az épület külső falára szerelhető tábla. 
A tábla adományozásáról a munkacsoport véleménye alapján 

a polgármester dönt. Az elbírálás határideje: 2016. július 31. 
Ecser Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

„Szép kert, tiszta környezet” – 
Pályázati felhívás

Vendégjáték a templomban
A Vermesy Kamarafi lharmónia zenei szolgálata az Ecseri katoli-
kus templomban 2016 május 22., vasárnap 9.30-kor lesz. Szólót 
énekel Késmárky Uzonka és Balázsné Durai Anikó. Vezényel Tóth 
István. Műsoron: Csíky Boldizsár, Johann Sebastian Bach, Karl 
Jenkins, Pietro Mascagni és Antonio Vivaldi művei
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A Cserfa következő, 2016. 06. 
száma június 3-án jelenik meg. 
Nyomdába adás: május 30., 16 
óra.  Lapzárta: május 23.

Lélekgondozó

Mosó- és 
mosogató-
gép, hűtő-
gép, boyler, 
mikro, por-
szívó javí-
tását válla-
lom. Klíma 
t e l e p í t é s e 
és karban-
t a r t á s a . ) 
06-20-935-
1207.

 A lélek üzenete
Jól látható és tapasztalható a mai vilá-
gunkban az útvesztő. Kicsik és nagyok 
keresik a megoldásokat. Mit hoz a jövő? 
Hiába zárkózol be a magad kis világába, 
a bizonytalanság vesz erőt kicsin és na-
gyon. 

Az a világ se volt különb, amibe az apos-
tolok belecsöppentek Krisztus mennybe-
menetele után. A zsoltáros így ír: „Az én 
lábam mégis majdnem megingott, majd-
nem megtántorodott lépésem, mert elfo-
gott a kérkedőkkel szemben az irigység, 
amikor a bűnösök jólétét láttam. Hisz 
nincs akadály az útjukban, testük egész-
séges és kövér”. 

Úgy gondolom, a Lélek segítségével ta-
lálunk magyarázatot arra, hogy Isten útjai 
nem a mi útjaink, Isten gondolatai nem a 
mi gondolataink. Vegyük szemügyre Jó-
nás könyvét Babits gondolatai szerint. E 
szent könyvet inkább tanmesének lehet 
tekinteni. 

A könyv főhőse JÓNÁS.  Ninive a zsi-
dók számára az ős ellenséget képviselte. 
Jónás azt szeretné, ha Isten elpusztítaná a 
várost, ezért nem akar oda menni, hogy 
prédikáljon, s a lakók megtérjenek. Ne-
hogy az irgalmas Isten megbocsásson. 
Végül is Isten oda kényszeríti, hogy pré-
dikáljon. Isten pusztító erejéről beszél. A 
beszéd befejeztével letelepszik szemben a 
várossal, s várja Isten büntetésének bekö-
vetkeztét, amit szívből kíván.

Erről így ír Babits: „Én Jónás (…) a 
harc és a pusztulás prófétája lettem. 

Harcolj hát velük, Uram, sújtsd le őket! 
Irtsd ki a korcs fajt s gonosz nemzedéket, 
mert nem lesz addig igazság se béke, míg 
gőgös Ninive lángja nem csap az égre.” 

Jónás vágya nem teljesül. Hiába lesi a 
pusztulás bekövetkeztét. A lakók meg-
térnek. Jónás erre nagyon megharagszik 

Istenre, aki meghazudtolja prófétáját és 
nem pusztította el a bűnös várost. Ba-
bits így ír: „Te csak prédikálj, Jónás, én 
cselekszem. Ninive nem ál örökké. A tök 
sem, és Jónás sem. Eljön az ideje, még 
születni fognak újabb Ninivék, és jönnek 
új Jónások. Negyven nap, negyven év 
vagy ezerannyi, az én szájamban ugyan-
azt jelenti. Így szól az Úr, s Jónás hallga-
tott. A nap az égen lassan ballagott.” 

Szent Péter így ír: „Egy nap az Úrnál 
annyi, mint ezer év, és ezer év, mint egy 
nap, az Úr türelemmel kezel bennünket, 
mert nem akarja, hogy bárki elvesszen, 
hanem hogy mindnyájan megtérjenek. 
(2 Péter 3, 8-9.) A világrend, amelyben 
élünk, az isteni irgalmasság világrendje.   

A SZENTLÉLEKNEK éppen ez az 
üzenete. Az Atya kezéből nem csúszott ki 
az emberiség és az egyes ember élete és 
jövője. Feladatunk az igazság hirdetése, a 
Szentlélek üzenetének elfogadása. Meg-
térés nélkül nincs bocsánat. De Istennek 
kegyelme szüntelenül árad. Életünk igazi 
megoldása: az Atya mindenkit hazavár az 
ATYAI HÁZBA. 

Barotai Endre plébános

Szentmisét tartottak a hetvenegy esz-
tendeje vértanúhalált halt Mikla Pál, 
ecseri plébános emlékére április 17-én. 
Egy évvel ezelőtt Mikla Pál ecseri plé-
bános kivégzésének, mártírhalálának 
évfordulójáról emlékezett meg a falu. 
Ennek tiszteletére dr. Varga Lajos váci 
segédpüspök látogatott el Ecserre s 
avatta föl azt az emléktáblát, amelyet 
az ecseri hívek állítottak egykori pap-
juknak a templomkertben.

Szentmise Mikla Pál 
tiszteletére
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eldugott 

A játék öröme

Az Andrássy utcai Óvoda kicsinyei adtak műsort 
a játszótéravatón

Sok ecseri volt kíváncsi az avatáasra

Polgármesteri köszöntő

Ismét új játszótérnek örülhetnek az ecseri gyer-
mekek. Április 7-én került sor a Gagarin utca 
végén lévő volt lőtér (Attila park) területén a ját-
szótér avatására. A játszóteret a HungaroControl 
Zrt. és a Nagyközségi Önkormányzat anyagi tá-
mogatásával építette meg az Ecseri Kommunális 
Szolgáltató (EKO) Kft. Az ünnepi beszédet Gál 
Zsolt polgármester tartotta. Az eseményen meg-
jelent dr. Fehér Edina, a Vecsési Járási Hivatal 
vezetője, Barta Zoltán jegyző, Császár Zoltán, az 
Ecserért Községfejlesztő és Szépítő Egyesület el-
nöke, az önkormányzat képviselői, Kun Attila, az 

EKO Kft. ügyvezetője.
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