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Az idei költségvetésről tárgyaltak a képviselők

Laborcz Krisztina, Szeverné Csekei Csilla és Szilágyi Szilvia a testületi ülésen
Az önkormányzat képviselő-testülete ja- tervét.
2022. évi munkaterve is. Felhatalmazást
nuár 26-án tartotta soros ülését, melynek
A testület felülvizsgálta az ecseri Szlo- kapott a településvezető, hogy a Baptista
meghívott vendége Laborcz Krisztina vák Önkormányzattal korábban kötött Tevékeny Szeretet Misszió részére bölpénzügyi csoportvezető volt.
együttműködési megállapodást és azt jó- csődeépítési pályázathoz a pályázat fennA képviselők első fordulóban elfo- váhagyta.
tartása idejére használati jogot alapító
gadták a költségvetési rendeletet. FelA képviselők hozzájárultak a Golgota szerződést, valamint tulajdonosi hozzáhatalmazást kapott a polgármester, hogy Bt. cégformaváltásához és felhatalmaz- járulást írjon alá a Jókai utcai ingatlanra
pályázatot nyújtson be a helyi önkor- ták a polgármestert, hogy a Golgota Kft- vonatkozóan.
mányzatokért felelős miniszternek az vel szerződést írjon alá.
A 2022. évi igazgatási szünet idejét
államháztartásért felelős miniszterrel
Elfogadásra került a Pestterv Kft. új június 29-30. és július 1. időpontokban
közösen meghirdetett önkormányzati fel- sportpálya területének tervezésére vonat- határozta meg a testület és elfogadta a
adatellátást szolgáló fejlesztések támoga- kozó ajánlata, valamint az önkormányzat polgármester beszámolóját.
tására.
A képviselők szintén megbízták
a polgármestert az önkormányzati
járdaépítés/felújítás támogatására, az óvodai játszóudvar, közterületi játszóterek fejlesztésére, az
önkormányzati tulajdonban lévő
ingatlanok fejlesztésére és az út,
híd, kerékpárforgalmi létesítmény,
vízelvezető rendszer építésére,
fejújítására vonatkozó pályázatok
benyújtásával.
Határozat született arról is, hogy
az önkormányzat pályázatot nyújt
be a Belügyminisztérium ’Települési önkormányzatok szociális célú
tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatására szóló felhívásra.
A képviselő-testület elfogadta a
Liszt Ferenc Repülőtér fejlesztési
Munkában Szilágyi Károly, Gál Zsolt és Barta Zoltán
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Ecser külterületének helyzete (a sorozat folytatása)
A jelenlegi gazdasági területek kialakulásáról
néhány gondolatot szeretnék elmondani.
A vasúton túli (Vecsés felöli) területrész (telep) a 70-es évek elején került átalakításra, az
addig mezőgazdasági területeket a magántulajdonosaik értékesítették, parcellázták, és elkezdődött a betelepülése. Ma a Szegfű utca határolja ezt a településrészt. A terület megtelt, ezt
követően kezdődött a Gagarin köztől (játszótér
melletti rész) Budapest irányába lévő mocsaras,
főként nádassal borított településrész lecsapolása. Megépültek az első, akkor Ecseren még
szokatlan ikerházak. Az Arany János utca ezen
a szakaszon a mostani nyomvonalra került. A
kárpótlást követően az addig szintén mezőgazdasági területként funkcionáló Kálvária domb
került magánkézbe, ennek a fejlesztése, a lakóingatlanok kialakítása is jónéhány évvel ezelőtt
lezajlott, majd ezt folytatta a Belső-Kálvária
domb lakóingatlan-fejlesztése és beépítése.
A magas árnak köszönhetően sokan nemcsak
belterületen építkeztek, hanem a külterületi,
többségében mezőgazdasági övezetben is, igaz
ott lakóházat nem lehet építeni, de egy törvényi
változást követően lakcímkártyát kaphatnak
az ott élők. Megjegyzem, ebből sok probléma
keletkezik, ugyanis ezeken a településrészeken az önkormányzati feladatok teljesen mást
jelentenek, mint a belterületi lakóövezeti területeken, és a szolgáltatókat sem kötelezi semmi
arra, hogy itt ellássanak feladatot, a hitellehetőségek is korlátozottak ezeken a részeken. Az
agglomeráció és benne Ecser lakosságszáma a
környező településekhez képest kisebb mértékben növekedett ugyan, de ez is jelentős bővülést
eredményezett.
A vasúton túl további lakóterület és egy jelentős gazdasági terület került kialakításra,
többségében mezőgazdasági területekből. Erről
már írtam az előzőekben.
Miért érdekes ez? Sok dolgot említhetnék, de
a cikksorozathoz leginkább azért kapcsolódik,
mert a közlekedési problémákat ebből a nézőpontból is érdemes megvizsgálni. A megnövekedett lakosságszám és a társadalmi változások
következtében a lakosok közlekedési szokásai
megváltoztak. Egyre több a településen használt személyautó, ma már nem ritka, hogy egy
háztartásban kettő vagy több gépjármű is van.
A település jellegéből adódóan a munkahelyek
jelentős részben Budapesthez köthetőek. Az elmúlt 15 évben gyakorlatilag közel kétszeresére
nőtt az Ecserre bejelentett gépjárművek száma.
Sajnos sokan nem tartják be a KRESZ szabályait, a sebességhatárokat, illetve a célforgalomra
vonatkozó szabályokat sem. Ez több utcában
okoz gondot. Sokszor panaszkodunk az átmenő
forgalomra, de ebben jelentős szerepe van az itt

lakók megváltozott autóhasználati szokásainak
is. Természetesen ehhez a megnövekedett forgalomhoz adódik hozzá a gazdasági területek
fejlődéséből adódó forgalomnövekedés. Eddig
szinte csak az építési forgalom volt jellemző, de
lassan elindulnak a vállalkozások, a teherautó
forgalmuk a település lakott részén nem jelenik
meg, de az ide érkező dolgozók okozta forgalom igen. Ezen kívül a környező települések
forgalma is jelentős terhelést okoz Ecseren. Azt
tapasztaljuk, hogy sokan Budapest irányából
Vecsés felé Ecseren keresztül jutnak el a céljukhoz, de talán jelenleg legnagyobb terhelést a
Maglód irányából érkező autók jelentik.
A 31-es útról, illetve a Gyömrő irányából
érkező autóforgalom vélhetően azért jön át
Ecserre, mert az M0-ás Maglódon lévő csomópontja (aminek Maglód és Budapest ráhajtását
kellene szolgálnia) nem bírja a megnövekedett
forgalmat átvezetni. Ecseren a jelenleg „még”
hatályos szabályozás szerint a forgalom elvezetését egy M4-es autópálya és egy Jászsági feltáró
út látta volna el. Ezek az utak a LIDL mögött
Ecser és a Merzse mocsár közötti területen
helyezkedtek volna el. Ezeknek az utaknak országos és térségi jelentőségük mellett a terület
feltárásában is szerepet kellett volna betölteniük. A tervek 2006-ban készültek el, és ebben
az időszakban kerültek bele az agglomerációs
törvénybe is. Ezek a fejlesztések a terület akkori tulajdonosának gazdasági érdekeit is jelentős mértékben segítették volna. Már akkor is
megfogalmazódott, hogy ezen utak és az erre a
területre tervezett vasúti pálya, mennyire fogja
szolgálni a teleülés érdekeit? Különösen nehéz
helyzetbe hozta volna az ehhez a részéhez közeli lakók mindennapjait. Ma már tudjuk, hogy az
M0-ás forgalmi és zajterhelése mellett további
két nagy forgalmú út és egy vasúti nyomvonal
élhetetlené tette volna Ecser jelentős részét.
A fejlesztő személyében bekövetkezett változások, illetve a főváros ellenállása miatt ezen
utak ilyen formában már biztosan nem épülnek
meg.
Látni kell, hogy a környező településeken
is folyamatos a gazdasági fejlődés, az Ecserre
települő vállalkozások, amennyiben nem itt
telepednek le, akkor találnak helyet maguknak a környező településeken. Ezt tapasztalhatjuk Vecsés és Üllő tekintetében, de már
Maglód is ide sorolható.
Sikerült elérnünk, hogy a JYSK mellett
megépüljön egy teherforgalom számára is
megnyitott elkerülő út, amely most még csak
részben épült meg, de szerződésünk van az
út folytatására, ez a Vecsés felé közlekedők
egy részét fogja a meglévő útról leterelni. Az
Ady Endre utcánk tehermentesítését pedig

egy hátsó (az M0ás útról az iparterületet összekötő)
út építésével fogjuk
tudni megoldani,
erre rövidesen sor
kerülhet.
Készül egy Maglód, Gyömrő bevezető út terve az
M0-ás csomópontunkba, ennek megépülése után remélhetőleg
a Maglód irányából érkező forgalom jelentősen csökkenni fog. Egyeztetések zajlanak az
Ecsert északi irányból elkerülő út építéséről,
ami csak személyautó-forgalmat bonyolítana le, a XVII. kerület irányában két bekötés
lehetőségéről egyeztetünk. Az önkormányzat elképzelése szerint a Budapest irányából
érkező forgalom Ecserre beérve elkanyarodhatna a repülőtér irányába, a vasúton
áthaladva érné el a gazdasági területeket. Ez
csak személyautó- és kerékpárosforgalmat
tudna lebonyolítani, de ezzel elkerülhető, de
legalább jelentősen csökkenthető lenne a településen átmenő forgalom. Budapest XVII.
kerület polgármesterével többször egyeztettem ebben a kérdésben is a problémákról.
A Pesti út terhelése jelentősen megnőtt az
elmúlt évtizedekben, az ebben a térségben
történő fejlesztések során ez tovább fog nőni.
Ezért keressük a Pesti út kiváltására, elkerülésére szolgáló alternatív megoldásokat. Több
elképzelésünk is van, ezekről tárgyalásokat
kezdeményeztünk, amint lesz információm,
akkor arról is beszámolok.
A fejlesztéseinkhez visszatérve: a LIDL
február 1-jével teljes kapacitásával elindult,
rövidesen a JYSK is elkezdi a tevékenységét,
ami várhatóan három ütemben indulhat el.
További két kiemelt fejlesztést jelentettek be
a területen, a Karzol telepével szemben lévő
területen a WEERTS Kft., amely szintén több
ütemben raktározási feladatokat fog ellátni, és
az INDOTEK csoport, amelynek a tevékenységéről hivatalos információink nincsenek.
Sajnos Ecser rendelkezésre álló forrásai
nem teszik lehetővé a fent felsorolt útfejlesztések megvalósítását, ezért a vállalkozásokkal
történő tárgyalások során igyekszünk közös
megoldásokat találni ezen beruházások megvalósítására. Minden lehetséges fórumon
jeleztük a területtel kapcsolatos közlekedési
problémákat, készíttettünk egy új közlekedési hatásvizsgálatot, ami alapján a környező
települések vezetőivel közösen is igyekszünk
forrásokat szerezni ezen fejlesztésekre.
Gál Zsolt polgármester
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Szijjártó: A Lidl 413 új munkahelye Ecseren
a kormány 1,2 milliárd forintos támogatásával

Gál Zsolt Ecser polgármestere, Szűcs Lajos Ecser országgyűlési képviselője, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter és
Grósz Jenő, a Lidl elnöke az avatáson
Január 28-án tartották a Lidl Ecseri
Logisztikai Központjának avató ünnepségét. A jeles eseményt megtisztelte
jelenlétével
Szijjártó Péter külgazdasági
és
külügyminiszter, dr.
Szűcs Lajos
országgyűlési képviselő,
Ésik Róbert,
a
Nemzeti
B e f e k t e t é s i Grósz Jenő
Ügynökség
(HIPA) vezérigazgatója. A házigazda
Lidl-t Grósz Jenő, a Lidl Magyarország
elnöke és cégvezető társai képviselték.
Ecser részéről Gál Zsolt polgármester
és Barta Zoltán jegyző vett részt az ünnepségen. A kivitelező, a Market Építő
Zrt. volt, Scheer Sándor vezérigazgató
vezetésével.
Grósz Jenő Lidl elnök ünnepi köszöntőjében kiemelte, hogy a mai nap valóságos
mérföldkő a számukra, mivel az elmúlt 13
évben a jelenlegihez hasonló eseményre nem került sor a Lidl Magyarország
életében. Azért, hogy mindez megvalósulhatott, kifejezetten nagy köszönettel
tartoznak Magyarország kormányának az
általa nyújtott beruházásösztönzési támo-

gatásért.
Visszaemlékezett, hogy 2004 elején nyitotta meg a Lidl első logisztikai központját
Székesfehérváron és vele együtt első 12
áruházukat. Ezt követően 2006-ban Hejőkürtön, majd 2009-ben Szigetszentmiklóson újabb logisztikai központtal bővültek.
Évről évre dinamikusan fejlődtek és jelenleg 193 Lidl áruházat működtetnek. Szintén fontosnak tartotta szerénységgel megemlíteni, hogy a 2020-as gazdasági évben
a Lidl elért árbevétele alapján az ország
legnagyobb kiskereskedelmi szereplőjévé
vált. S az, hogy ezt elérték, rengeteg munka eredménye, azt pedig mindannyian tudják, hogy a sikerekhez vezető út soha nem
könnyű.
Ugyanakkor a magyar kormány gazdaságpolitikájával összhangban, ahogy azt
miniszter úr hasonló gazdasági beruházás
átadása alkalmával elmondta, a kormány
a gazdaságfejlesztés, a beruházásösztönzés mellett döntött. A Lidl is emellett tette
le a voksát amikor 2020-ban úgy döntött,
hogy a magyar kormány támogatásával
belekezdenek ebbe a 36 milliárd forintos
nagyvolumenű beruházásba, amelynek az
eredményét a jelenlévők most testközelből láthatják.
Grósz Jenő elnök arra is rámutatott,
hogy az új logisztikai központ azért is
nagy jelentőségű, mert nemcsak a Lidl,
hanem egész Magyarország sikerességé-

hez is hozzájárul s egyúttal a térség sikerességéhez is, hiszen Ecseren jelenleg 413
új munkahelyet teremtettek. Ennek kapcsán azt is megemlítette, hogy az elmúlt
12 hónapban Magyarországon több, mint
1200 új munkahelyet hoztak létre. Az épületről szólva az elnök ismertette, hogy az
alapterülete 62 ezer négyzetméter, a legmagasabb pontja 21 méter, ami összesen 7
emelet magasságnak felel meg. A logisztikai központban pedig 70 ezer raklap árut
tudnak tárolni. Az ecseri a meglévő három
logisztikai központ mellett a legnagyobb
62 ezer négyzetméterével és ebből fogják kiszolgálni a Hatvan – Budapest és a
Budapest környéki áruházakat a Lidl-től
megszokott magas minőségű, friss termékekkel. Az új logisztikai központ megvalósulásával egy újabb lépést tettek a fejlődés útján. Természetesen piacvezetőként
ismerik felelősségüket és tudják, hogy milyen felelősségük van a magyar lakosság
élelmiszerellátásában, milyen felelősséggel tartoznak magyar munkavállalóikért,
a hazai beszállítóikért és összességében a
magyar gazdaság fejlődéséért.
Továbbra is az a céljuk, hogy a Lidl a
magyar gazdaság meghatározó motorja legyen. Ezzel kapcsolatban két példát
említett, hogy mi mindent tesznek ennek
érdekében. Az első, hogy a Lidl a 11.
legtöbb munkaerőt foglalkoztató
cég ma Magyarországon, s több,
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mint 8500 honfitársunk számára biztosítanak versenyképes béreket. Szintén nem
elhanyagolható, hogy az elmúlt 4 évben
összesen több, mint 24 milliárd forintot
fordítottak bérfejlesztésre. Stabil, megbízható partnerként vannak a munkavállalóik
mellett, akik a legnehezebb időszakokban
is számíthattak rájuk. De nemcsak ők, hanem azok is, akik új munkahelyet kerestek.
A másik megemlítendő téma pedig,
hogy a Lidl egyik zászlóshajója a magyar
beszállítókért való programjuk, amelyet
évekkel ezelőtt azért hoztak létre, hogy
szintén a magyar kormány gazdaságpolitikájával összhangban támogassák a hazai
beszállítókat, segítve ezzel növekedésüket, támogatva versenyképességüket.
Örömmel mutatott rá, hogy többek között
ennek a programnak köszönhetően is ma
már közel 450 hazai beszállítóval dolgoznak együtt, akiknek több, mint 3800 féle
terméke található meg áruházaik polcain.
Arra is büszkék, hogy az állandó termékkínálatukban lévő friss sertés- és baromfihús termékek teljes egészében magyar
beszállítóktól származnak. Csakúgy, mint
például a tojás vagy a méz. Szintén fontosnak tartotta megemlíteni, hogy a hazai
beszállítók mellett maximális partnerként
állnak, hiszen ahogy többször lehetett már
olvasni és nyilatkoztak is róla, beszállítóiknak a hazai
jelenlét mellett segítenek
a
külpiacra
jutásban is,
növelve ezzel
versenyképességüket.
Még hoszszan lehetne
sorolni, hogy
mi mindent Szűcs Lajos
tettek a magyar lakosság élelmiszerellátásáért, mi
mindent tesznek a munkavállalókért, a
beszállítóikért és összességében a magyar
társadalomért. Mindezzel kapcsolatban
pedig az elnök úgy vélekedett, hogy a két
kiemelkedő legfontosabb dolog a munkahelyteremtés és a hazai beszállítók segítése, támogatása.
Köszöntőjének zárásaként két gondolatot kívánt kifejteni. Az egyik, hogy bíznak
abban, hogy további expandálási terveik
során is számíthatnak a magyar kormány
támogatására. A másik pedig, hogy nagy
tisztelettel szerette volna megköszönni a
magyar kormánynak, ezen belül kifejezet-

ten Szijártó Péter miniszter úrnak és Ésik
Róbert elnök úrnak a logisztikai központ
beruházásához nyújtott állami támogatást.
Ezt követően Szűcs Lajos, Ecser országgyűlési képviselője beszédében viszszaemlékezett, hogy néhány évvel ezelőtt
ezek a területek majdnem értéktelenek
voltak.
Néhány település kezdett el azon gondolkodni, hogy hogyan lehet utakkal öszszekötni az M1-es, M3-as, M5-ös autópályát. Ebből született az M0-ás. Ennek
a történetnek alig 20 éve, és ma már ott
tartunk, hogy közlekedési szempontból ez
az ország egyik legizgalmasabb fejlesztési
területe. Néhány évvel ezelőtt – ha ezeken
a területeken jártunk –, akkor esetleg legelésző vadakat láthattunk. Az egyik legnagyobb izgalom mégis csak az volt, hogy
ezeket a beruházásokat Magyarországon
és magyar tulajdonú cégek tudják elvégezni, és így – ahogy elhangzott – az ország
egyik legnagyobb munkaadójává vált a
német tulajdonú Lidl is.
A képviselő 2 számot említett meg a jelen lévőknek. Az elmúlt két évben itt, az
agglomerációban több, mint 400 ezer autót vásároltak az emberek. Ez egy olyan
hatalmas szám, ami mindenképpen azt
mutatja, hogy az utak fejlesztése az egyik
legnagyobb kihívás a területen. Az M0-ás,
M4-es bővítése, a 31-es út elkerülő részének megépítése pedig olyan feladat, amit
kormányzati segítséggel lehet csak megtenni.
Elhangzott, egy komoly fejlesztés az
emberi erőforrásban is megtörtént most.
Ma már ott tartunk, hogy a fővárosból
jönnek ki Pest megyébe dolgozni a munkavállalók. Úgyhogy azt szeretnék elérni
a következő időszakban, hogy ne csak a
munkavállalók, hanem a cégek központjai
is kerüljenek ki majd Pest megyébe, hiszen ez egy olyan lehetőség, aminek nem
érdemes ellenállni, sőt támogatni kell. A
kormány az elmúlt időszakban nem tett
mást, mint meghallotta azt a hívó szót,
amit a pandémia jelentett. A képviselő úgy
vélte, hogy sokan azt gondolták, hogy a
munkavállalókat kell segéllyel segíteni.
A magyar kormány viszont azt gondolta,
hogy ha a munkahelyeket meg lehet tartani, akkor a munkavállalók lehetőségei is
növekednek. 2010-ben 3.670.000 munkavállaló volt Magyarországon. Akkor a miniszterelnök azt mondta a kormányváltás
után, hogy 1 millió új munkahelyet fognak
teremteni.
A képviselő úgy vélte, hogy egy nagyon
komoly 10-12 évet tudhatunk magunk
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mögött, s a legjobb dolog az, hogy ebben
nagyon komoly segítőik is vannak. Van
tehát mire büszkének lenniük és van tehát
mit megmutatniuk a következő időszakban.
Éppen ezért úgy vélte, hogy nem mondhat mást, mint hogy sok feladat van még a
következő időszakra. Itt a közlekedést is
meg kell szervezniük, 3 vasútvonal is itt
van mellettük, amelyek fejlesztését meg
kell oldaniuk. S például a logisztikai park
kiszolgálását végző logisztikai útnak is a
tervezett forgalma a következő időszakban nőni fog. Ehhez azért kérni fogják
a kormány segítségét is, hiszen e nélkül
nem tudnak mit tenni. A képviselő gratulált a Lidl-nek ahhoz a munkához, amit elvégzett és ahhoz a fejlesztési tervhez, amit
eléjük tettek.
Köszöntőbeszéde elején Szijjártó Péter
külgazdasági és külügyminiszter megköszönte a meghívást a Lidl vezetőinek.
Elmondta, hogy az elmúlt két év egészségügyi
és
abból fakadó gazdasági
válsága
jelentősen
lelassította a
beruházások,
befektetések
ütemét.
Az
egész
világon globálisan mintegy Szijjártó Péter
t k vissza
i
42 százalékkall estek
a kközvetlen
tőkeberuházások. Majd kifejtette, hogy
folyamatosan hallhatjuk, láthatjuk a híreket félbemaradt beruházásokról vagy
elhalasztott befektetői döntésekről. Ehhez
képest jó látni, hogy a magyar beruházásösztönzési rendszer az elmúlt 2 esztendőben nagyon komoly sikereket tudott
felmutatni.
De mi abban vagyunk érdekeltek, hogy
Magyarország erős legyen. Magyarország
pedig akkor lehet erős, ha erős a gazdaság, a gazdaság meg akkor lehet erős, ha
vannak erős vállalatok. Ezért a kormány
mindent megtett a világjárvány alatt is,
hogy támogatást biztosítson azoknak a
vállalatoknak, amelyek a nehéz időszakban sem a leépítést, munkavállalóik elbocsátását választották, hanem újabb és
újabb fejlesztésekkel, beruházásokkal
gyakorlatilag megteremtették maguknak
azt a lehetőséget, hogy az új világgazdasági korszakban magára találó keresletet ők
szolgálhassák ki.
A magyar gazdaság növekedé-
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se nagyban függ attól, hogy milyen eredményességgel és milyen
mértékben tudtuk meggyőzni a
nagy nemzetközi vállalatokat arról, hogy a
beruházásaiknak a legjobb helye éppen itt
van Magyarországon. Itt a rendszer mondhatnám azt, hogy egyszerűbb, legalábbis
elmondani mindenképpen az, hogy minél
több beruházást nyerünk el, minél több új
munkahely jön létre, minél több munkahelyet tudunk megmenteni, annál nagyobb
esélyünk van arra, hogy győztesként kerüljünk ki ebből a nehéz időszakból. És a
magyar gazdaság erejét és sikerét mutatja
az a tény, hogy a világjárvány okozta nehézségek ellenére is folyamatosak a magyarországi beruházások bejelentései az
ország minden pontjáról.
Így a tavalyi esztendőben is egy hatalmas rekord dőlt meg, s korábban még nem
fordult elő, hogy kormányzati támogatással 1.886 milliárdnyi beruházás indult volna el egyetlen egy esztendő leforgása alatt.
Kétségtelen tény, hogy ezek a beruházások
közelebb visznek minket ahhoz a célunkhoz, hogy Magyarországon teljes legyen a
foglalkoztatás, egyesek szerint 3,5 százalékos munkanélküliség gyakorlatilag már
ezt az állapotot jelenti. De mindenesetre
azt elmondhatjuk, minél több a beruházás,
annál több a munkahely és annál közelebb
vagyunk ehhez a nagy nemzeti célunkhoz.
Azt is elmondhatjuk most már, hogy soha
annyian nem dolgoztak Magyarországon,
legalább is a kommunizmus bukása óta,
mint jelenleg: 4,7 millió magyar ember áll
munkában és hogy a munkájukat a munkáltatók megbecsülik. Ez látszik abból a
tényből is, hogy a fizetések folyamatosan

Fejlesztés
emelkednek annak érdekében, hogy ezzel
párhuzamosan az ország versenyképessége is javuljon.
Az idei esztendő egy nagy munkáltatói
adócsökkentéssel kezdődött. Idén január 1-jétől 4 százalékkal csökkentettük a
munkáltatók adóterheit. A miniszter azt is
kiemelte, hogy itt egy német tulajdonosi
háttérrel rendelkező vállalatról beszélünk.
A német beruházók a legnagyobb beruházói közösséget alkotják ma Magyarországon.
Jó hír, hogy nemcsak a szolgáltatás, hanem a termelés területén is egyre többen
a beruházásukat hozzák Magyarországra,
így a Lidl is a negyedik nagy logisztikai
központját hozta Magyarországra. Örülünk annak, hogy ez a 36 milliárdos beruházás 413 új munkahelyet hoz létre. Erre
alapozva a kormány 1,2 milliárdos vissza
nem térítendő támogatást biztosított ehhez
a beruházáshoz. Elhangzott, hogy 62 ezer
négyzetméter területű a raktárbázis, ezen
belül 22 ezer négyzetméter lesz a hűtött
terület. Így lehetőség lesz arra, hogy a Lidl
fővárosi és főváros környéki áruházait is
folyamatosan friss termékekkel lássa el.
A kiskereskedelmi láncok közül ma már
a Lidl a legeredményesebb Magyarországon, persze azt is el kell mondanunk,
hogy a tulajdonos vállalat a legnagyobb
diszkont élelmiszerkereskedelmi hálózatot tudhatja magáénak egész Európában
és a Lidl-nél dolgozó 8.500 magyar ember is sokat tett annak érdekében, hogy a
világjárvány alatt a szélsőségesen kilengő kereslet dacára se legyen semmifajta
élelmiszerellátási zavar, ami nem is volt,
ezért köszönet a Lidl-nek és az ott dolgozó
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8.500 embernek.
A Lidl beruházása azért is önmagán túlmutató jelentőséggel bír, mert ez több száz
magyar termelő több száz magyar termékének teremti meg a lehetőséget arra,
hogy a Lidl polcaira fel tudjanak kerülni.
A magyar élelmiszeripari export egy része
is egyébként a Lidl-ön keresztül valósul
meg azáltal, hogy a magyar termelők termékeit nemcsak a magyarországi, hanem
az európai Lidl áruházakba is kiközvetítik.
A vállalat által szervezett beszállítói akadémia sok-sok kis és közepes vállalkozásnak, mezőgazdasági termelőnek teremti
meg a lehetőséget arra, hogy a külpiacokra lépjen.
A miniszter végezetül arra mutatott rá,
hogy a magyar-német gazdasági együttműködés kiállta a nehéz idők próbáját.
A tavalyi esztendőben még egy rekord
megdőlt, ez pedig a magyar kereskedelmi forgalom rekordja, amely megközelíti
a 60 milliárd eurót. Korábban ekkora kereskedelmi forgalom a két ország között
nem volt. Ez világosan mutatja azt, hogy a
magyar-német gazdasági együttműködés
is egy sikertörténet, aminek most egy fontos új fejezetét írjuk azáltal, hogy a Lidl itt
Ecseren a negyedik logisztikai központját hozza létre. Ezáltal reméljük, hogy az
egyre bővülő vásárlói kör megelégedésére
főleg magyar, de mindenképpen friss termékekkel látja el a vásárlóit.
A miniszter ezt követően gratulált a
vállalatnak és a további tervek megvalósulásában kifejezte rendelkezésre állási
készségüket annak érdekében, hogy az
anyavállalat minél több beruházását Magyarországra hozza.

Szűcs Lajos országgyűlési képviselő, Szijjártó Péter miniszter és Grósz Jenő Lidl-elnök ünnepélyesen átvágja az avatószalagot
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Felhívás
házszámtábla
kihelyezésére
Tisztelt Ecseri Ingatlantulajdonosok!
Bizonyára Önöknek is sok bosszúságot
okozott már magánéletükben, vagy munkájuk ellátása során, mikor nem találtak
meg egy-egy címet. A házszámtábla sokat
segít az eligazodásban.
Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 14/A.
§ (5) bekezdése szerint minden házszámmal ellátott épületen a tulajdonosnak fel
kell tüntetnie a házszámot.
Idén két olyan esemény is lesz, amikor
nagyon fontos a házszámtábla megléte, a
pontos eligazodás.
- 2022. április 3-án
országgyűlési képviselőválasztás és népszavazás lesz. A választási értesítőket a Magyar Posta fogja
kézbesíteni február 11-ig.
- Ősszel, október 1. és november 20.
között népszámlálást tartanak. Aki nem
tölti ki elektronikusan a népszámlálási
kérdőívet, azokat a számlálóbiztosoknak
fel kell keresniük.
Kérjük, saját és mások érdekében is helyezzenek ki épületükre házszámtáblát!
Külterületen a helyrajzi szám kitételét
javasoljuk!
Településünkön sok épületről hiányzik
a házszám. Sajnos, gyakran egymás mellett lévő házakon sincsen, így még nehezebb a tájékozódás. Nemcsak az Önökhöz
látogató vendégek, hanem a hatóságok, a
szolgáltató cégek, a postások, vagy akár a
futárok életét is megkönnyíti, ha kinn van
a házszám.
Amennyiben valaki bizonytalan ingatlana pontos jelölése felől, a Polgármesteri Hivatalban tudunk segítséget adni.
Érdeklődjön, hiszen nagy bonyodalmat
okozhat, ha rossz számot tesz ki.
Ecseri Polgármesteri Hivatal
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A régi községháza – mai szemmel
A múlt havi helytörténeti sétánk a művelődési ház környezetének történetét mutatta be. Februári képzeletbeli sétánkon
látogassunk el a polgármesteri hivatalt
körül ölelő területre.
A 18. században, amikor Ecser újratelepült, ez a településrész volt a falu
déli vége. Az utcán felépült parasztházak sorát a község gazdasági telke zárta. Később a telket megosztották és a
20. század elején itt épült fel a korábbi
községháza, mely az akkori viszonyok
szerint korszerű épület volt. Utcai része
három ablakos, szépen kialakított háromszögletű homlokzattal épült, hátsó
részén pedig gang futott az épület végéig. Az első részben irodák voltak, a hátsó részben pedig a községi tanácsterem,
amely házasságkötő teremként is szolgált, így a régi ecseri lakodalmi menetek
kihagyhatatlan állomása volt a Széchenyi utca alsó vége.
A régi községháza hátsó része még ma
is áll, jelenleg a nagyközségi irattárnak
ad otthont. A külön álló udvari épület

gazdasági célokat szolgált, érdekessége,
hogy a hátsó oldalán még ma is megtalálhatók azok a falba épített vasgyűrűk,

A régi községháza
melyek a két háború közti időszakban a
csendőrlovak kikötésére szolgáltak.
A községháza utcai részét a nyolcvanas években lebontották, helyén ma
önkormányzati garázsként és telefonközpontként működik. A régi községháza emlékét tábla őrzi a jelenlegi épület
homlokzatán.
Aszódi Csaba András

Gyertyaszentelés
Gyertyaszentelő Boldogasszony napján,
február 2-án, az esti mise keretében Csiba
Tibor esperes úr megszentelte a gyertyákat, melyeket a hívek helyeztek el a mellékoltáron. A jelenlévők arra emlékeztek,
hogy Szűz Mária, negyven nappal Jézus
születése után, bemutatta gyermekét a jeruzsálemi templomban.
A szokásnak megfelelően a szülők, Mária és József áldozatként két gerlicét vagy
galambfiókát
ajánlottak fel, és
az Úrnak szentelték az elsőszülött
fiút. A mózesi törvény szerint előírt
áldozat fölajánlásakor jelen volt
Anna és Simeon

is. Az agg Simeon a nemzeteket megvilágosító világosságnak nevezte Jézust.
A világ világosságával való találkozás
szimbólumaként alakult ki a gyertyaszentelés szokása.
A gyertya mint Jézus Krisztus jelképe
egyike a legrégibb szentelményeknek.
Már az ókeresztény korban Krisztus jelképévé vált: magát fölemészti, hogy másoknak szolgálhasson.
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Félévértékelés: nagyon jól tejesítettek a diákok
A 2021-2022-es tanév első féléve is elmúlt. Azt azért nem állíthatom, hogy
könnyű és zökkenőktől mentes volt, de az
elért eredményeken ez nem tükröződik.
Az iskola 354 tanulója közül 352 gyermek sikeresen teljesítette a félév követelményeit, mindössze kettő a bukások száma. Az iskola átlaga (az első és második
osztályt nem beleszámolva, hiszen ott
szöveges értékelés van) 4,32, amely nagyon jónak mondható. 19 tanulónak lett
alsó tagozatban, 11 tanulónak pedig felső
tagozatban kitűnő a félévi értesítője. Az
osztályok tanulmányi átlaga is egy kivételével a négyes átlag felett van.
Tehát nyugodt szívvel mondhatom,
hogy a félév oktatási-nevelési célkitűzései teljesültek, a pedagógusok és a diákok
munkája az eredményeken is meglátszik.

Az intézmény lemorzsolódási mutatója
1,1 százalék. Ez azt jelzi, hogy a felső tagozatos gyerekek közül egy tanuló bukott
meg és egy tanulónak gyengébb az átlaga
3,00-nál. Senki nem rontott 1,1-et a tavalyi évvégi eredményéhez képest.
A hiányzások csúcsot döntöttek, de ez
teljesen érthető. A félév során mindössze
egyetlen osztályunk nem került karanténba, volt olyan csoport, aki többször is otthon töltött pár napot. Átlagosan minden
diákunk 50 órát, azaz kicsivel több, mint
8 tanítási napot hiányzott.
A járvány természetesen érintette a szabadidős és egyéb programjainkat, rendezvényeinket. Nagyon kevés maradt el, de
más keretet kellett találnunk jónéhánynak. Remélem, hogy a második félévben
sokkal többet lehetünk együtt biztonságo-

san.
A nyolcadik osztályosok megírták a
központi írásbeli felvételit január 22-én.
Közülük is volt olyan tanuló, aki kénytelen volt megbetegedés miatt az első, illetve a második pótfelvételi napon megírni a
feladatokat. Eredményről még nem tudok
beszámolni, mert néhány pontszámot még
nem tudunk, de az eddigi eredmények országos átlag körüli értéket mutatnak. A
két osztályfőnök előzetes szülői adatbekérés után már tölti az elektronikus tanulói adat- és jelentkezési lapokat, melyeket
február 18-ig kell továbbítani a megjelölt
iskoláknak.
Mind az 54 tanulónak sok sikert kívánunk a felvételihez, reméljük az első helyen megjelölt középiskolákba jutnak be.
Kiss Katalin

Megújult a Zsilinszki- és
a Jedlicska-kereszt a faluban
Ecser ófalusi részén a népi vallásosság
jegyei mutatkoznak a 19. század végéről
és a 20. század elejéről származó útmenti
kőkereszteken. A falusi keresztek egykor
a település akkori lakott területének határait jelölték.
,A benzinkút mellett álló ún. “Zsilinszki-kereszt’ az idősek elmondása szerint
a legelőre kihajtott állatok védelmezője
volt, mivel minden nap ez előtt haladtak
el a falu jószágai. Az 1908-ban Zsilinszki
Mihály és Pintér Anna által állíttatott kő-

A Zsilinszki-kereszt

kereszt és környéke kedvelt imádkozó- és
pihenőhelye volt a Máriabesnyőre igyekvő gyalogos zarándokoknak is. A Sáriból
és Vecsésről érkező búcsúsok minden évben itt pihentek meg.
Ecser legrégebbi fennmaradt útmenti
keresztje a Rákóczi utcában álló, 1881ben Jedlicska Antal és Mészáros Ilona
által állított ún. “Jedlicska-kereszt”, mely
egyben a település legrégebbi köztéri
szobra is. Egykor a falu nyugati határát jelölte, ma már beépített területen, a temető
felé vezető utat mutatja. A kereszt eredeti
helye a Petőfi utca alsó részében működő
temető volt, melynek felszámolása után
került a kereszt egy Rákóczi utcai ház udvarába, majd a jelenlegi helyére.
Ecser vallásos lakossága keresztjáró
napokon rendszeresen felkereste és mai is
felkeresi ezeket a kereszteket is.
Mindkét kereszt több, mint egy évszázad óta áll településünkön, az ecseriek
rendszeresen gondozzák, friss virággal
díszítik azokat.
Az idő vasfoga mindkét keresztet megviselte, többszöri felújításuk ellenére ismét restaurálásra szorultak.
Magyarország kormánya és az Ecseri
Szlovák Önkormányzat támogatásával
2021 őszén mindkét kereszt megújult. A
kőkeresztek csiszolása mellett a benzin-

kút mellett álló kereszt korszerű kőfestést
is kapott, mivel ezen még a második világháború lövéseinek nyomai is látszottak. A Rákóczi utcai kereszt környezete
is megújult, a térkövezés költségeit az
Ecseri Szlovák Önkormányzat vállalta. A
kereszteken függő Krisztustesteket Szlovákiában restaurálta Kelemen Ferenc.
Köszönjük a Bethlen Gábor Alapkezelő
Zrt. 650.000,-Ft értékű pályázati támogatását (NKER-KP-1-2021/1).
Aszódi Csaba András

A Jedlicska-kereszt
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Farsang a Cserfa Kuckó Óvodában
Az óvodásaink is mindig nagy izgalommal várják a farsangi mulatságot, melyet minden évben megelőz a gondos
készülődés, ráhangolódás. Könyvekből,
vetítésből, mesékből megismerkedhettek a gyerekek a farsang eredetével, a
farsangi szokásokkal.
A gyerekekkel közösen készítettünk
vidám bohócokat, álarcokat festettünk,
vágtunk, ragasztottunk. Színes krepppapír és lufik segítségével tettük vidámabbá a csoportszobáinkat. Versekkel,
dalokkal színesítettük a farsangi időszakot. Február 07-én vidám farsangi
zenés előadást nézhettek meg gyermekeink,
a Gézengúz zenekar előadásában. A
közös éneklés, zenélés mellett néhány
nagycsoportos óvodásunk is segített a
Gézengúz együttesnek eldramatizálni a
„Három kívánság” című vicces mesét.
Vidám hangulat kerekedett az eljátszott
mese kapcsán. Napokig emlegették,
hogy milyen mulatságos volt az orra
nőtt kolbász.
Február 9-én minden kisgyerek és felnőtt jelmezbe öltözött. Megkezdődött az
óvodai farsangi vigasság. Tízórai után a
tornateremben mindenki bemutathatta
jelmezét, minden kis résztvevő nagy
tapsot kapott a bemutatkozása után. Ezt
követően a tornateremben zenés-táncos
mulatozást szerveztünk. Párhuzamosan
mindhárom csoportban ügyességi játékok, szörpivó verseny, zizievő verseny,
célbadobó-bohócos játék, székfoglaló,

eszem-iszom lehetőségei várták a gyerekeket. Az egész délelőtt tartó eszemiszom, dínom- dánom után kellőképpen
elfáradtak, majd az ebéd utáni mese
közben mindannyian hamar elaludtak.
Másnap sokan kérdezték, hogy mikor
lesz legközelebb is farsang, mert na-

deg elűzésével is összehozható, hiszen
a farsang végén, a téltemető, tavaszköszöntő nagy ünnep húshagyó kedden
látványos, jókedvű farsangtemetéssel
ér véget. Már Mátyás király korában is
nagy divatban voltak az itáliai mintákat
követő álarcos mulatságok, melyeket

Jelmezben a farsangoló gyerekek
gyon jól éérezték
ték magukat.
k t
A farsang eredete: Magyarországon
a farsangi szokások a középkorban honosodtak meg, és számos idegen nép
hatása érvényesült bennük. Ebben az
időszakban már az ókori Rómában is
rendeztek álarcos felvonulásokat, zenés
táncmulatságokat, a téltemetés, tavaszvárás jegyében. Nálunk a farsang a hi-

kezdetben az egyház nem jó szemmel
nézett. A Hungarikumok Gyűjteményébe is bekerült, a legismertebb alakoskodó szokásunk a faálarcos, birkabőrruhába öltözött, bőrbocskort és bütykös
harisnyát viselő busófelvonulás, melyben hangkeltő eszközökkel igyekeznek
elűzni a telet.
Cserfa Kuckó Óvoda

Nyertes pályázat az ecseri Tájházra
Kétmillió forint vissza nem térítendő
pályázati támogatást kapott az Ecseri
Szlovák Önkormányzat a Tájház falainak talajvíz elleni szigetelési munkálataira. A jó hírről Dr. Szűcs Lajos

országgyűlési képviselő értesítette a település vezetőit.
A pályázatot a Miniszterelnökség
Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért
felelős Államtitkársága hirdette meg.

Aszódi Csaba András, az Ecseri Szlovák Önkormányzat elnöke nyújtotta be
a pályázati dokumentációt a nemzetiségi célú beruházási, felújítási és karbantartási tevékenységek támogatására. Az
utólagos szigetelés nagy munka lesz,
melyre várják a Hagyományőrző kör
tagjainak segítségét is.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálásan köszönjük
mindazoknak, akik
Barcsa Istvánt
utolsó útjára elkísérték,
virágaikkal osztoztak
fájdalmunkban.
A gyászoló család
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Hogyan lehet krisztusi módon meghallgatni?
A másik ember meghallgatása figyelmes cselekvés. A figyelmes cselekvésnek három fontos
összetevője van. A másik személy iránti érdeklődés és tisztelet, a beleérzés a másik világába,
illetve a saját viselkedés hitelessége.
Az orvosokat, az ügyvédeket és a pszichoterapeutákat a kliensek keresik fel, ha szükségük
van rájuk. Jézus nem várja, hogy hozzá lépjünk
a gondjainkkal, ő megelőz és odalép hozzánk. Ez
különösen a ma emberének nagyon fontos, aki
nagy nehézséggel éli meg gyengeségeit és azt a
valóságot, hogy szüksége van a másik emberre.
Nézzünk néhány példát a Szentírásból, amikor Jézus „kéretlenül”, vagy legalábbis nem elvárva és kérve odalép az ember mellé.
Az emmauszi tanítványok története. Elindultak a tanítványok. Ez az indulás inkább kapkodó
eltávolodás, sőt menekülés volt, mint átgondolt
elhatározás. Most az utcán bandukolva sok minden eszükbe jutott: eszükbe jutott a Jézussal
együtt töltött idő, a csodái, tanítása, intései. Jó,
ha van egy társ, aki ismeri mindezt és meg lehet
osztani vele az örömöket és most a végtelen embert próbáló bánatot és szomorúságot is. Beszélgetésük és gondolataik újra és újra visszatérnek
arra a falra, amelyen nincs az élet távlatára nyíló
ajtó. Ekkor lép oda hozzájuk Jézus. Az ismeretlenül is velünk tartó Úr képe az evangéliumi
Örömhír középpontja. Jézus a kezdeményező,
és határozott céllal lép oda a bandukoló apostolokhoz: azt akarja, hogy eljussanak a hitre.
Vessünk egy pillantást Zakeus történetére is.
Zakeus találkozni akart Jézussal, mert kíváncsi
volt rá, maga sem tudta igazán miért… Ismerjük
igyekezetét, amit annak érdekében tett, hogy
lássa Jézust. Az emberek szemében bolonddá
tette magát. Az Úr azonban legmélyebb vágyát
meglátva odalép hozzá és vendégségbe akar
menni hozzá, szintén azzal a céllal, hogy hitre,
megtérésre vezesse.
Amikor a szamariai asszonnyal beszél
ugyancsak konkrét céllal kéri, hogy jöjjön visz-

sza a férjével. Jézus az asszony hitére szomjazott. Ezzel a céllal ment oda a kúthoz és ezért
szólította meg.
Talán furcsa nekünk ma élő embereknek ez
a konkrét és céltudatos magatartás. Az ilyen
jellegű határozottság nélkül azonban manapság
elmegyünk egymás mellett. Csak akkor eszmélünk föl, amikor valami szomorú esemény történik, amely esetleg megelőzhető lett volna egy
direkt odalépéssel. A tapintattal magyarázzuk
saját kényelmességünket és leplezzük nemtörődömségünket.
A figyelmes cselekvés a beleérzésben az empátiában is megvalósul. A beleérzés megköveteli, hogy intenzíven koncentráljunk embertársunk világára, és átmenetileg félre tudjuk tenni
saját értékmérőinket. Ez nem azt jelenti, hogy
nem törődünk többé az értékekkel… És többé
nem is utalunk rá… A tapasztalat azt mutatja,
hogy az emberek mélyebben megnyílnak, ha
észreveszik, hogy nem ítélik meg őket. Abban
a pillanatban azonban, amikor megérzik az
ítéletet, visszahúzódnak az elítéléstől érzett félelmükben. A beszélgetés során azonban igenis van helye a vélemény elmondásának, csak
egyáltalán nem mindegy, mikor. Figyeljük meg
Jézus magatartását, amikor találkozik a bűnös
asszonnyal: „Senki sem ítélt el? Senki Uram…
Én sem ítéllek el… Menj! És többé ne vétkezzél” Van ebben a beszélgetésben beleérzés,
elfogadás és üzenet is, amely Jézus üzenete.
Vagy a szamariai asszony történetében: „Nincs
férjem… Jól mondtad… akid most van, nem a
férjed”.
Nagyon fontos, hogy a meghallgató személy
saját magára is odafigyeljen. A hitelesség azt
jelenti, hogy a viselkedés igazodik a megéléshez. A külsődleges, látható és hallható cselekvés
meglévő érzéseket fejez ki, ha a cselekedetek és
érzések összetartoznak.
Dr. Csiba Tibor esperes plébános,
mentálhigiénés lelkigondozó
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A tűzoltóság, mint intézmény már 1899-ben megalakult Ecseren. A képviselő-testület az év májusában döntött a
tűzoltóság megszervezéséről. Egyesületi formában 1926-tól működött. Azokban az időkben a helyi tűzoltók lovas
szekérrel vonultak ki. A szekér ma is megbecsült tárgyi emléke településünknek. A polgármesteri hivatal udvarán
1994-től állt felújítva s napjainkra ismét szükségessé vált a renoválása. Most az Ecseri Kommunális Szolgáltató Kft.
munkatársai újították fel a szekeret. Külön köszönet illeti Gászler János urat, a Gászler Kft. tulajdonosát segítségéért, aki négy új kereket adományozott nekünk. A felújított tűzoltószekér ismét látható a Községháza udvarán.

Szelektív gyűjtőt hajtogatnak a tanulók a papírgyűjtés után kapott kartonlapokból a Laky Ilonka Általámos Iskolában.

Ezen a képen pedig ugyancsak a papírgyűjtésért
kapott kartondonozokból papírszék készül

