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Háború: az ecseriek 
adományait március 5-én 
szállították 
a magyar-ukrán határra 

Részletek az 5. oldalon
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A képviselők megalkották az idei költségvetést

Az Ecser Nagyközségi Önkormányzat 
képviselő-testülete február 23-án tar-
totta soros ülését, melynek meghívott 
vendégei Laborc Krisztina pénzügyi 
csoportvezető és Szever Pál, a Rábai 
Miklós Művelődési és Közösségi Ház, 
Könyvtár igazgatója voltak. 

Az ülésen a képviselő-testület elfo-
gadta a Száz Kéz Egyesület tájékoz-
tatóját, valamint a művelődési ház 
2022. évi közművelődési szolgáltatási 
tervét. A testület megalkotta rendeletét 
az önkormányzat 2022. évi költségve-
téséről. Szintén megalkotásra került 
a 2021. évi önkormányzati költség-
vetés módosításáról szóló rendelet. 

Határozat született arról, hogy a kép-
viselő-testület pályázatot ír ki a civil 
szervezetek támogatására, melynek 
elbírálására az áprilisi testületi ülésen 
kerül sor. 

A képviselők az előterjesztés szerint 
elfogadták a Szavazatszámláló Bizott-
ságok tagjait. 

A testület megbízta a polgármestert, 
hogy a KÖZMŰCOOP Mérnöki Ter-
vező és Szervező Közkereseti Társa-
sággal az Ecser Település Szennyvíz-
elvezető Rendszerének agglomerációs 
átsorolási kérelméhez szükséges vizs-
gálat és műszaki javaslat dokumentá-
ciójának készítéséhez a tervezési, va-

lamint a rendszer átkötésére az Ecser 
Közmű Kft. II. sz. átemelőjére vonat-
kozóan, a vízjogi létesítési és kiviteli 
dokumentáció elkészítésére és a vízjo-
gi létesítési engedély megszerzésére a 

szerződést írja alá. 
Határoztak a képviselők, hogy az 

önkormányzat a Packeta Hungary Kft. 
részére 1,4 négyzetméter területet biz-
tosít közterületre kihelyezendő lakos-
sági csomagautomata telepítéséhez a 
Széchenyi u. 31. elé. 

Megbízást kapott a településvezető, 
hogy a Kutya Mentsvár Alapítvánnyal 
kóborállat befogadására szerződést 
készítsen elő. 

Laborcz Krisztina pénzügyi csoportvezető  a költségvetési vitára fi gyel

Szilágyi Károly alpolgármester, Gál Zsolt polgármester és Barta Zoltán jegyző a testületi ülésen

Szever Pál
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Ecser gazdasági területeinek helyzete (a sorozat folytatása)
Ecser nem lakott területének jelentős része nem 
is külterület, hiszen az M0-ás és a Merzse mocsár 
felé vezető út közötti gazdasági terület 2008-ra 
szinte teljes egészben belterületbe lett vonva. 

Ez a terület közel 500 ha-on gazdasági övezet-
ben, egy része pedig lakóövezeti besorolásban 
van 17 éve. Az ingatlanforgalmazással foglal-
kozó tulajdonosa 2002-ben kezdte felvásárolni 
ezeket a részeket, a vásárlásokat banki hitelekből 
fi nanszírozta. Ahogy arról már írtam, az önkor-
mányzatnak nem volt földterülete és sajnos ezen 
a településrészen ma az utak és árkok sincsenek 
az önkormányzat birtokában, ezeket szeretnénk 
visszaszerezni. 2006-ban az akkori tulajdonos 
és az önkormányzat között született egy telepü-
lésfejlesztési szerződés, amely egyebek mellett a 
terület belterületbe vonásáról (a gazdasági hasz-
nosíthatóságáról) szólt. Sajnos vagy szerencsére 
az akkori elképzelések nem abban a formában 
valósultak meg, hiszen az elképzelések szerint az 
M4-es bevezető nem Vecsés felől érkezett volna 
be a fővárosba, hanem Ecser mellett az M0-ás út 
ecseri lehajtóján keresztül, a Merzse Mocsár felé 
haladva. 

Ebbe az autópálya-szakaszba tervezték csatla-
koztatni a Jászsági feltáró utat, aminek gyakorla-
tilag a 31-es út fővárosi bevezetését kellett volna 
megoldania. Ezek mellett a területre tervezték 
behozni a vasútvonalat is, ennek is több alterna-
tíváját láttuk. Ma már csak egy kis szakasz van 
a településrendezési eszközökben, lassan azok 
is kikerülnek. Személy szerint én nagyon örü-
lök, ma már ismerve az M0-ás okozta zajt, hogy 
egy 2x2 sávos autópálya és a 2x2 sávos 31-es út 
nem Ecser lakott területének határában halad el. 
Illetve a vasút nem kanyarodik be az Arany János 
utca házai mögé. Ezek okozta zaj- és porszeny-
nyezés nagyon nagy problémát okozott volna 
Ecseren. Az esetleges forgalmi akadályok esetén 
történő elterelésekről nem is beszélve, ezeket az 
M0-ás útnál már tapasztaltuk. A terület tulajdo-
nosainak többféle hasznosítási tervét láthattuk 
abban az időben, ezekből szinte semmi sem való-
sult meg az ígért 2010-es időpontig (azóta sem). 

2011-12-re a települések fi nanszírozási rend-
szere teljes mértékben átalakult, az addigi nor-
matív támogatási rendszer helyett a feladatalapú 
fi nanszírozás került bevezetésre. Ez azért fontos, 
mert ennek az átalakulásnak az eredményeként 
ma már az önkormányzatunk bevételeinek a he-
lyi bevételek lényegesen nagyobb részét képezik. 
A helyi adóbevételek nélkül gyakorlatilag műkö-
désképtelenné válnánk. Ez (is) arra késztette az 
önkormányzatot, hogy a fenti tulajdonosokat is 
be kell vonni az adózásba. A telekadó bevezetését 
követően (amire 2012-ben került sor) a terület tu-
lajdonosai beperelték az önkormányzatot. Ez kö-
zel 200 peres eljárást jelentett, a pereskedés több, 

mint 5 évig tartott, 2018. év végére sikerült eze-
ket a pereket megnyernie az önkormányzatnak. 

Időközben a terület egy részét az ERSTE Bank 
ingatlannal foglalkozó cége mint az egyik hite-
lező szerezte meg (vissza). Ebből vásároltak a 
JYSK és időközben a Weerts befektető cégek. Az 
ERSTE többi területének leendő tulajdonosainak 
még nem ismertek az elképzelései, folyamatosan 
tárgyalunk velük is. A másik területrész tulajdon-
jogát 2021-ben felszámolásból szerezte meg az 
Indotek Group. Az ő területükön épült a LIDL. 
Az eredeti tulajdonosnak megmaradt 80 ha terü-
leten pedig más cégek építenek, illetve építettek, 
ezek közül többet már láthatnak közvetlenül az 
M0-ás mellett Vecsés felé. Az új és a régi tulaj-
donosok gyakorlatilag az építési szabályok betar-
tásával (az építési hatóság jelenleg Gyálon van) 
építhetnek. 

Jelenleg 4db kiemelt állami fejlesztés zajlik 
Ecseren, itt az engedélyezési folyamatok más-
ként működnek, mint a normál beruházásoknál. 

Ezeknél a Pest Megyei vagy a Fővárosi Kor-
mányhivatal az építési hatóság. Sok esetben még 
a terveket sem látjuk itt helyben, ez nagyban ne-
hezíti a tárgyalásokat. Sok más mellett a település 
lakott részeit védő erdősávok telepítését, a lakott 
területrészek forgalmi tehermentesítését kérjük a 
fejlesztőktől. 

Eddig a tulajdonviszonyok rendezése volt a fő 
feladatuk, mára elkezdődtek az építések. A LIDL 
már be is fejezte az építkezést, teljes kihasz-
náltsággal elindult a munkavégzés egy hónapja. 
A JYSK több ütemben tervezi a beindítását, je-
lenlegi információink szerint idén két és jövőre 
a harmadik ütem lesz, amikor teljes kapacitással 
fogja a gazdasági feladatait ellátni. 

Ezen fejlesztésekből adódó kamionforgalom 
a település lakott részén nem fog megjelenni, 
hiszen átmenő forgalom számukra nem enge-
délyezett. A személyautó-forgalom növekedése 
viszont elkerülhetetlen. A területre érkező mun-

kavállalók egy része 
Ecseren keresztül 
fogja megközelíteni 
a munkahelyét, ezért 
igyekszünk elérni 
egy, a Budapest irá-
nyába építendő elke-
rülő út megépítésé-
vel, hogy a forgalom 
egy részét el tudjuk 
terelni Ecser belterü-
letéről. A Maglód irányából érkezők jelentős ré-
sze reményeink szerint a már tervezés alatt lévő 
bekötőúton fogja majd elérni Ecsert, az M0-ás 
felhajtó irányából. A cégvezetők tájékoztatása 
szerint többségében távolabbi településekről bu-
szok segítségével oldják meg a dolgozóik beju-
tását. Rövidesen egyeztetünk a Volánnal és az 
Ecseren működő vállalkozások vezetőivel eset-
leges buszmegállók létesítéséről, ezzel is igyek-
szünk a személyautó-forgalmat csökkenteni. 

Az önkormányzat készíttetett egy új közleke-
dési hatástanulmányt, ami a várható forgalom 
kezeléséről és annak szükségességéről szól. 
Ebben foglalkozik a tervező az M0-ás jelenlegi 
túlterheltségével és a maglódi, gyömrői oldalon 
várható fejlesztések forgalmával is. A hatásta-
nulmányt megküldjük az összes döntéshozónak, 
ezzel is próbáljuk a fi gyelmet ráirányítani arra, 
hogy mekkora szükség van Ecser problémájának 
kezelésére (folytatás a következő számban).

Az önkormányzat folyamatosan igyekszik 
tájékoztatni lakosait különböző fórumokon, itt 
a Cserfa újságban, a naponta frissülő honlapun-
kon www.ecser.hu és időnként a Facebookon is. 
Sajnos azt tapasztaltuk, hogy így sem ér el min-
denkihez minden fontos információ, ezért Ecser 
önkormányzata is bevezeti a holmiapp nevű al-
kalmazást, melynek próbaüzeme áprilisban indul 
el. Kérem, töltsék majd le az alkalmazást.

Folytatás az 5. oldalon. 
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Bepakolás után indulásra kész a csapat
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Gépjármű ügyintézési pont nyílt Vecsésen
Intézményavatás volt március 1-én Vecsé-
sen, amelyen Ecsert Gál Zsolt polgármes-
ter képviselte.

Mint Tarnai Richárd államtitkár, a Pest 
Megyei Kormányhivatal kormánymeg-
bízottja a Cserfa kérdéseire elmondta, 
Vecsés és a térség fejlődése közös érdek, 
ezért egy olyan új dolgot indítottak most 
el, ami az országban is az elsők között van 
e tekintetben. 

A településen működik egy nagyon 
nagyméretű kormányablak a bevásárló-
központ területén és most Vecsés köz-
pontjában, a Városháza épületében egy 
úgynevezett gépjármű ügyintézési pontot 
hoztak létre. Ez azt jelenti, hogy a terheket 
ésszerűen osztják el, ugyanis gyakran jön-
nek gépjárműkereskedők, akik nem egy, 
hanem 5-10-20 gépjármű papírjait hozzák 
elintézni a kormányablakba. Ez pedig azt 
jelenti, ha egy ügyfél utánuk kerül sorra, 
mert hogy utánuk húz sorszámot, akkor 
hosszú ideig kell várni, amíg azt a sok pa-
pírt elintézi a kereskedő. Az új gépjármű 
ügyintézési ponton viszont lehetőség van 
arra, hogy csak és kizárólag gépjármű-
ügyeket lehessen intézni. Ha bejön egy 
kereskedő és hozza a gépjárművel kapcso-
latos iratokat, akkor nem tartja fel a sort, 
mert a kormányablakban az egyén a saját 
autója tekintetében azt az egy papírt, azt az 
egy forgalmi engedélyt, azt az egy jogosít-
ványt gyorsan el tudja intézni. Tehát az új 
rendszer bevezetésével ésszerűen osztják 
el az energiákat. 

Elöljáróban meghallgatták a gépjár-

műkereskedőket, meghallgatták a hozzá-
juk érkező ügyfelek véleményét, hiszen 
minden kormányablakban véleményké-
rő papír is található, és ott sokan leírták, 
hogy az egyéni, a magánszemélyek nem 
örülnek annak, ha egy gépjárműkereskedő 
behoz több iratot, mert akkor nekik sokat 

kell várni. A gépjárműkereskedők meg el-
mondták, hogy nem jó, hogy nekik pedig 
azért kell sokat várniuk, mert sok magán-
személy van. Így viszont minden a helyére 
kerül és várhatóan jobban fog működni. 

Ez egyébként az egyik első ilyen gép-
jármű ügyintézési pont a megyében. Ve-
csésen pedig a fővároshoz való közelsége 

miatt került megvalósításra, ami egyúttal 
a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér tő-
szomszédsága is. Tehát egy olyan gócpont, 
ahol rengetegen megfordulnak mind az 
utazók, mind az itt élő emberek, mind pe-
dig a budapestiek is. Tehát egy olyan cso-
mópont, ahol egy ilyen újfajta kiszolgálás 
meghonosítása cél lehet. 

Emellett a kormánymegbízott megje-
gyezte, hogy azt tapasztalják, 2010 óta 
rendkívül nagymértékben nő az új gépjár-
mű üzembehelyezések száma. A gazdaság 
állapotának egyik mutatója egyebek mel-
lett, hogy hány új gépjárművet tudnak elad-
ni a kereskedők. Amikor 2011 januárjában 
elindult a kormányablak-hálózat, akkor 
alig volt új gépjárműüzembe helyezés, hi-
szen az embereknek nem volt lehetőségük, 
nem volt pénzük gépjárművet vásárolni. 
Most pedig a kollégák is arról „panasz-
kodnak”, hogy az ügyintézéseknek több, 
mint 50 %-a gépjármű-ügyintézés. Ez azt 
jelenti, hogy rengeteg új gépjármű kerül 
forgalomba, köszönhetően többek között 
például a kormányzati intézkedésnek, 
amely a nagycsaládosok részére is egészen 
nagyvonalú módon 2,5 millió forintos tá-
mogatással lehetővé tette és lehetővé teszi 
a gépjárműveknek a beszerzését. Mindez 
valójában egy nagyon pozitív dolog, ami-
hez alkalmazkodnak és az ügyintézést is 
ehhez igazítják. Mégpedig rendkívül de-
mokratikus módon, mindenki véleményét 
megkérdezve, hogy egyik érintett félnek se 
sérüljenek az érdekei - zárta gondolatait a 
kormánymegbízott..       

Tarnai Richárd

Rekordrészvétel a tüdőszűrésen
A Törökbálinti Tüdőgyógyintézet 2022. 
február 15. és 17. között, három napon 
keresztül tartott kihelyezett tüdőszűrést 
Ecseren. A szűrővizsgálatot a Cserfa 
újságban, plakátokon, a www.ecser.hu 
honlapon és közösségi portálon hirdettük 
meg. A vizsgálaton összesen 874 fő jelent 
meg. Ez a szám 2021-ben 805, 2020-ban 
807, 2019-ben 828 volt.

A vizsgálat a 40 év feletti lakosság 
számára ingyenes volt. A tüdőtuberku-
lózis betegség gyakorisága évek óta nem 
teszi azt szükségessé, hogy kötelező 
szűrést rendeljenek el az országos ható-
ságok. Emiatt az idén is önkéntes volt a 
részvétel.

Voltak, akiknek munkakörük miatt kö-
telező részt venni szűrésen. Az ő vizsgá-

lati díjukat a munkáltató fi zethette meg.
A szűrést a szigorú járványügyi szabá-

lyok betartásával tartották meg. Minden 
szűrésen résztvevőnek fertőtlenítenie 
kellett a kezét, maszkot kötelező volt vi-

selni. Az adminisztrációt végző dolgozó-
kat plexifal védte.

Szeretnénk köszönetet mondani azok-
nak, akik segítettek a szűrés lebonyolítá-
sában.

Mindenekelőtt a Törökbálinti Tü-
dőgyógyintézet munkatársainak. Helyi 
segítőinknek: Ferancz Józsefnének, Ba-
csa Eleonórának, Bacsáné Tatai Eleonó-
rának, Béres Károlynénak, Moskovicz 
Miklósnénak, a Rábai Miklós Műve-
lődési és Közösségi Ház dolgozóinak 
az Ecseri Kommunális Szolgáltató Kft. 
dolgozóinak, az Ecseri Polgármesteri Hi-
vatal tisztviselőinek, az Ecseri Polgárőr 
Egyesületnek

Barta Zoltán
jegyző

A felvétel illusztráció
(Forrás: webbeteg.hu)
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A polgármesteri hivatal épületének története
A régi községházával ismerked-
hettünk meg múlt havi helytörté-
neti sétánk során. 

Márciusban menjünk át a szom-
szédba, a polgármesteri hivatal 
telkére és tekintsünk be ennek a 
településrésznek a múltjába. 

Egykor Ecser gazdasági terü-
lete volt ezen a helyen.  Mivel a 

18-19. században az akkori falu-
közösség egyben gazdasági kö-
zösséget is jelentett, így a falu jó 
génállománnyal rendelkező kö-
zös tenyészállatait az itt felépí-
tett istállókban tartották. 

Később a telket megosztották 
és a telek északi részén építették 
fel a korábbi községházát. A déli 
résznek még egy ideig gazdasági 
funkciója volt, azonban később 
itt épült fel a jegyzőlakás. 1945-
ben ebből a házból hurcolták el 
Nádas Béla ecseri jegyzőt, aki 
sajnos soha többet nem tért visz-
sza.  

Később itt működött Ecser or-

vosi rendelője, illetve a háziorvos 
szolgálati lakásának is otthont 
adott a ház. A hetvenes évektől ez 
az épület lett a községi tanácsház, 
melyet később felújítottak és ki-
bővítettek, hogy jelenleg modern 
polgármesteri hivatalként szol-
gálja Ecser lakosságát. 

A Széchenyi utca alsó részén 
évszázadok óta köztéri kút szol-
gálta a falut, emellé később fúrt 
kutat létesített a község. A régi 
artézi kútnak az öntöttvas karos 
része még ma is áll a Búdka mel-
lett.

Aszódi Csaba András

Tanácsháza

Régi községháza

Az új községháza

Folytatás a 3. oldalról
Háború van a szomszédunkban! Sokan, akár 

családi érintettség, akár szociális érzékenység mi-
att kerestek azzal, hogy adományokat gyűjtenek 
és juttatnak el a határ menti településekre, esetleg 
Kárpátaljára. Voltak egyéni akciók és szervezett 
csoportos gyűjtések is. Az egyik ilyen szervezést 
Jakabné Erdős Szófi a végezte, több helyi vállal-
kozás segítségével (Harap6 Büfé, Csillag Mini 
vegyesbolt, Prémium Zöldség&Gyümölcs). Ők 
Milotára juttatták el a hozzájuk érkező felaján-
lásokat és a saját adományukat. Az Ecseri Ön-
kéntes Tűzoltó Egyesület és az Ecseri Polgárőr 
Egyesület is felajánlotta a segítségét, ők az ön-
kormányzat és az EKO Kft. tagjaival kezdtek 
közösen gyűjtésbe. Erről szeretnék néhány gon-
dolatot megosztani. 

Az átvétel a Rábai Miklós Művelődési Ház-
ban volt, ahol az Ecser ÖTE tagjai szortírozták 
és csomagolták a beérkezett adományokat. A 
kijelölt két napon 16-18 köbméternyi adomány 
érkezett. Március 5-én szombaton szerveztük a 
szállítást, ahol a KO-CSE Kft. és Szilágyi Lász-
ló vállalták a szállítást. A polgárőrség és az EKO 
Kft. dolgozói közül többen elkísértek minket és 
segítették a helyszínen történő lepakolást. Pénte-
ken este egyeztettünk Beregsurány jegyzőjével, 
hogy pontosan hol tudják átvenni a szállítmányt. 
Mikor odaértünk, akkor derült ki, hogy időköz-
ben megteltek a raktáraik. Az átvevőponton azt a 
javaslatot kaptuk, hogy Záhony lenne a leginkább 
rászoruló település, javaslatukat megfogadva fel-
kerestük az ottani átadópontot, ahol a ruhaneműt 
nem fogadták be, mert ott helyben nem tudják 
felhasználni, továbbirányítottak minket. Több 
települést is érintve végül Cigándon értünk célba. 

Oláh Krisztián polgármester úr fogadott min-
ket és nagyon megköszönte a szállítmányt. Nagy 

szükségük van minden segítségre, hiszen ők az 
egyik olyan település, ahová közvetlenül szállí-
tanak menekülteket. Ott helyben mindenkinek 
megköszönte és kérte, hogy tolmácsoljam köszö-
netét az adományozóknak is. Mivel olyan sokan 
juttattak el hozzánk adományt, így megköszönni 
csak ebben a formában van lehetőségem. 

Polgármester kollégám és magam nevében is 
mindenkinek nagyon köszönöm a segítségét! Na-
gyon jó érzés látni, hogy milyen nagy számban 
fogtak össze Ecser lakói, büszke vagyok kis tele-
pülésünkre, az itt lakókra!

Elkezdődött a tavasz, egyre több gyermek van 
az utcáinkon, kerékpároznak, rollereznek, gör-
korcsolyáznak és persze esetenként fi gyelmet-
lenek. Az utcán is játszanak, hiszen gyerekek! 
Nekünk, itt lakóknak különösen elővigyázatos-
nak kell lennünk. Ecser lakott területén több la-
kó-pihenő övezet került kialakításra, táblákat és 
több helyen forgalomlassító elemeket helyezett 
ki az Önkormányzat, de sajnos ettől függetlenül 
sokan nem tartják be a sebességhatárokat. Arra 
kérem a gépjárművel közlekedőket, hogy foko-
zott fi gyelemmel közlekedjenek és tartsák be a 
közlekedési szabályokat, különösen a sebesség-
határokat. Mindenki szeretné biztonságban tudni 
gyermekét!

Gál Zsolt polgármester

A polgármesteri tájékoztatás folytatása

Megérkezés 
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Tájékoztató az óvodai felvételről.
Az Nkt. 49. § (1) bekezdése szerint óvodába 

a gyermek harmadik életévének betöltése után 
vehető fel. Az óvoda felveheti azt a gyermeket 
is, aki a harmadik életévét a felvételétől számí-
tott fél éven belül betölti feltéve, hogy minden, 
Ecseren lakóhellyel, ennek hiányában tartóz-
kodási hellyel rendelkező három éves és annál 
idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme telje-
síthető (Nkt. 8. § (1) bek.).

Az óvodába a 2022/2023-es nevelési évre 
a 2019. augusztus 31-ig született gyerekek be-
íratása kötelező.

 Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés 
alapján történik (Nkt. 49. § (1) bek.). A szülő 
gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor 
kérheti. A jelentkező gyermekek felvétele, foga-
dása az óvodai nevelési évben – amennyiben azt 
a férőhelyek száma lehetővé teszi – folyamato-
san történik.

Az Nkt. 8. § (2) bekezdése szerint a gyermek 
abban az évben, amelynek augusztus 31. nap-
jáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év 
kezdő napjától legalább napi négy órában óvo-
dai foglalkozáson köteles részt venni, melynek 
teljesítéséért a szülő felelős (Nkt. 72. § (1) bek.). 
A szülő – tárgyév május 25. napjáig benyújtott – 
kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem 
előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. 
napjáig, amelyben a gyermek a negyedik élet-
évét betölti, Pest Megyei Kormányhivatal Ve-
csési Járási Hivatala Hatósági Osztálya ( 2220 
Vecsés, Szent István tér 1.) adhat felmentést az 
óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a 
gyermek családi körülményei, sajátos helyzete 
indokolja.

A napi négy órában óvodai nevelésre kötele-
zett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az 
óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles 
arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját 
követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az 
Oktatási Hivatalt (Rendelet 20. § (2) bek.). Az 
űrlap elérhető az www.oktatas.hu weboldalon.

A szülő gyermeke adottságainak, képessége-
inek, érdeklődésének megfelelően, saját vallási, 
világnézeti meggyőződésére, nemzeti hovatar-
tozására tekintettel szabadon választhat óvodát 
(Nkt. 72. §. (2) bek.).

A beíratás időpontja mindkét óvodá-
ban: 2022. április    27. szerda 8-12 óráig,                                                                                                        
28. csütörtök 12-17 óráig

A 2022/2023-as nevelési évre az óvodai 
beiratkozás  az  Ecseri Önkormányzat hon-
lapján található felvételi kérelem kitöltésével, 
a választott intézményben a kijelölt beiratko-
zási időszakban személyes megjelenéssel tör-
ténik.

A felvételi eljárással kapcsolatban tájé-
koztatást nyújt:

Ecseri Cserfa Kuckó Óvoda  - Kéri Tibor-
né intézményvezető

 tel.: +36 29 335 165          Email: ovo-
da1sz@gmail.com

Ecseri Andrássy utcai Óvoda- Környei 
Emese intézményvezető

tel.: +36 29 335 201           Email: ovo-
da2sz@gmail.com

A jelenleg bölcsődében elhelyezett gyerme-
kekre vonatkozó óvodai felvételi igényt is be 
kell jelenteni.

A beiratkozáshoz szükséges az alábbi 
dokumentumokat  bemutatni.  A különélő 
szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdé-
sekben közösen gyakorolják jogaikat akkor is, 
ha a szülői felügyeletet a szülők megállapodása 
vagy a bíróság döntése alapján az egyik szülő 
gyakorolja, kivéve, ha a gyermekétől különélő 
szülő felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben 
korlátozta vagy megvonta.

• a gyermek nevére kiállított személyazo-
nosságot igazoló hatósági igazolványokat, lak-
címet igazoló hatósági igazolványt,

• továbbá a szülő személyazonosságát igazo-
ló hatósági igazolványokat és lakcímet igazoló 
hatósági igazolványát. (Rendelet 20. § (3) bek.),

• nem magyar állampolgár kiskorú óvo-
dai beíratásánál a szülőnek igazolnia kell azt is, 
hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek 
Magyarország területén (Nkt. 92. §).

A gyermeket elsősorban abba az óvodába 
kell felvenni, amelynek körzetében lakik, vagy 
ahol szülője dolgozik. Az óvodai felvételről, 
átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha az óvo-
dába jelentkezők száma meghaladja a felvehető 
gyermekek számát, az óvodavezető, több óvoda 
esetén az óvoda fenntartója bizottságot szervez, 
amely javaslatot tesz a felvételre (Nkt. 49. § (2) 
bek.).

Életvitelszerű ottlakásnak minősül, ha a 
gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda 
körzetében található ingatlant otthonául hasz-
nálja és az ilyen ingatlan a polgárok személyi 
adatainak és lakcímének nyilvántartásában a 
gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási he-
lyeként az óvodai beiratkozás első határnapját 
megelőző három hónapnál régebb óta szerepel. 
Amennyiben ez nem teljesül, vagy azok ellenére 
bármely körülmény alapján arra lehet következ-
tetni, hogy a gyermek a nyilvántartásban sze-
replő lakhelyén vagy tartózkodási helyén nem 
életvitelszerűen lakik, úgy az óvodavezető […], 
vagy a fenntartó által szervezett bizottság jogo-
sult felszólítani az óvodába jelentkező gyermek 
szülőjét, hogy az életvitelszerű körzetben lakás 

tényét akként igazolja, hogy a felszólítás kézhez 
vételétől számított 15 napon belül bemutatja a 
területileg illetékes védőnőtől származó, a vé-
dőnői ellátás igénybevételét igazoló nyilatkoza-
tot. (Rendelet 20. § (9) bek.).

Amennyiben az óvodavezető, illetve az álta-
la vagy a fenntartó által szervezett bizottság fel-
szólítása ellenére a szülő a védőnői nyilatkoza-
tot nem mutatja be, úgy az óvodavezető, illetve 
az általa vagy a fenntartó által szervezett bizott-
ság jogosult az életvitelszerűen körzetben lakást 
családlátogatás kezdeményezésével ellenőrizni. 
Amennyiben az óvodavezető, az általa, illetve a 
fenntartó által szervezett bizottság által javasolt 
legalább három időpont közül a gyermek szülő-
je vagy törvényes képviselője egy alkalommal 
sem teszi lehetővé a családlátogatást, úgy vélel-
mezni kell, hogy a gyermek nem életvitelsze-
rűen lakik a kötelező felvételt biztosító óvoda 
körzetében, és ennek alapján az óvodai felvétel 
megtagadható. (Rendelet 20. § (10) bek.).

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljá-
rásról és a szabálysértési nyilvántartási rend-
szerről szóló 2012. évi II. törvény szabálysértési 
tényállásként határozza meg az óvodai nevelés-
ben való részvételi kötelezettség megszegését, 
(Szabs.tv. 247.§) melynek értelmében szabály-
sértést követ el az a szülő vagy törvényes kép-
viselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága 
alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába 
nem íratja be.

Az óvoda vezetője a felvételi, átvételi ké-
relmek elbírálásáról – a döntést megalapozó 
indokolással, a fellebbezésre vonatkozó tájé-
koztatással elektronikusan/írásban – értesíti a 
szülőket 2022. május 27-ig.

Az óvodavezető döntése ellen a szülő a köz-
léstől, ennek hiányában a tudomására jutásától 
számított tizenöt napon belül eljárást megindító 
kérelmet nyújthat be az óvodavezetőnél (Nkt. 
37. §).

Az óvodavezető az eljárást megindító kérel-
met, az ügy összes iratával nyolc napon belül 
– elbírálás céljából – a fenntartó önkormányzat 
jegyzőjéhez küldi meg.

Az ügyben a fenntartó jár el és hoz másod-
fokú döntést.

A szülő a fenntartó döntésének a bírósági 
felülvizsgálatát kérheti, a közléstől számított 
harminc napon belül, jogszabálysértésre hivat-
kozással.

A 2022/2023. nevelési évre felvételt nyert 
gyermekek fogadása a nevelési év első napjától 
folyamatosan történik.

Az első óvodai foglalkozási nap / A nevelé-
si év első napja:

2022 szeptember 1. (csütörtök)
Ezen a napon kerülnek átvételre/felvételre az 

eddig bölcsődében elhelyezett és óvodába fel-
vett gyermekek is.

Óvodai felvétel, beiratkozás
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„Itt a farsang, áll a bál,
keringőzik a kanál,

Csárdást jár a habverő,
bokázik a máktörő.” 

(Gazdag Erzsi)
A farsang vízkereszttől hamvazószerdáig 
tartó hosszú, vidám, télbúcsúztató idő-
szak. Az óvodánkban különösen várt ese-
mény ez a gyermekek életében, minden 
évben nagy örömmel készülünk rá.

A télkergető időszakban a vigasság 
kapja a legnagyobb hangsúlyt. Minden 
csoportban télkergető mondókákat, verse-
ket és énekeket tanultunk. Óvodánk cso-
portszobái és folyosói farsangi díszbe öl-
töztek. A faliújságokon pedig a szebbnél 
szebb gyermeki munkák kaptak helyet. 

Álarcokat festettünk, bohócokat vág-
tunk, díszeket készítettünk, különböző 
technikákat alkalmazva megcsillogtat-
tuk fantáziánkat és kreativitásunkat. Volt 
csoport, ahol egy óriás célbadobó-játék 
készült, mely nagy sikert aratott, s volt 
ahol mesevár témában csodálhattuk meg 

a dekorációt. Sütöttünk fánkokat és álarc 
formájú linzereket, valamint készültek 
bohócfej formájú szendvicsek. Megis-
mertettünk számos farsangi népszokást, 
hagyományt a gyerekekkel. Ennek az 
időszaknak a csúcspontja a farsangi mu-
latság, ahol a jelmezek és a jó hangulat 
van a főszerepben. 

Minden gyermek már hetekkel ezelőtt 
azon gondolkodott, hogy minek is öltöz-
zön majd be a mulatságon, minden nap 
más és más jelmezötletekkel rukkoltak 
elő. S végül volt mindenféle ötletes jel-
mez. Többek közt megjelent a mulatsá-
gon több mosolygós tündér és hercegnő, 
együtt a gonosz 
boszorkákkal és 
mindenféle szu-
perhős, mesehős 
is. 

Természetesen 
mindenki ezt a 
napot várta a leg-
jobban, ez a nap a 

mulatságról szólt. Rengeteget táncoltunk 
és több ügyességi és verseny játékban is 
részt vehettek ezen a napon a gyerekek 
(székfoglalós- és seprűtánc, cipőpárosító 
játék, célba dobás, evőverseny, …)

A hosszú farsangi időszak alatt vidám 
tevékenységek, változatos programok 
szőtték át napjainkat. Óvodánkban min-
denki remekül szórakozott a télkergetős 
programokon, s most pedig már nagyon 
várjuk a tavasz érkezését.

(Fotó: 12. oldal)

Nyéki Klára
óvodapedagógus

Farsang az Andrássy Utcai Óvodában

Az 1848. március 15-i forradalom meg-
ünneplése az óvodában sohasem egysze-
rű. Figyelnünk kell rá, hogy a gyerekeket 
érdeklő, életkorukhoz igazodó formában 
történjék a megemlékezés, ne legyen köz-
helyszerű, de ébressze fel bennük a tiszte-
letet a nemzeti ünnep iránt. Az 1848-49-
es polgári forradalom és szabadságharc 
kezdete ez a nap, amelynek célja a függet-
lenség kivívása és az alkotmányos beren-
dezkedés megteremtése volt. 1848 első 
hónapjaiban Európa számos városában 
forradalmak törtek ki. 
   Ez kedvező körülményeket teremtett ah-
hoz, hogy a magyarországi reformelkép-
zelések törvényes úton megvalósuljanak. 
A forradalmat indító március 15-e jelkép 
lett. 1848-ban ezen a napon nyomtatták a 
magyar sajtó első szabad termékeit, a Ti-
zenkét pontot és a Nemzeti dalt. E napon 
az emberek kokárdát tűznek a ruhájukra, 
megkoszorúzzák Petőfi  Sándor, Kossuth 

Lajos szobrát.
De hogyan is 

jelenik meg ez a 
nap az óvodában? 
A téma feldolgo-
zása során célunk, 
hogy a játékosság 
elvét követve a 
gyerekek ismer-
jék meg, idézzék 
fel nemzeti ünne-
pünk jelképeit, az ünnephez kapcsolódó 
neveket, eseményeket. Képeskönyvek, 
youtube videók nézegetése közben a 
gyerekek megismerkedhetnek a magyar 
huszárokkal, kardjukkal, öltözetükkel, a 
nemzeti színekkel, várakkal, csatajelene-
tekkel. Beszélgetünk velük, felidézzük a 
már meglévő ismereteiket a témáról, új 
fogalmakkal ismerkedhetnek meg. Játék 
közben: adj, király katonát, várépítés, 
lovacskázás, katonásdi…, pozitív érzel-

mi kötődés kialakításával, élménysze-
rűvé tesszük a hazánk nemzeti ünnepét 
feldolgozó projektünket. Óvodásaink 
barkácsoló tevékenységek alkalmaival is-
merkednek a kokárda-, a magyarzászló-, 
a huszárcsákó-készítés fortélyaival. Tevé-
kenységeinket minden esetben komple-
xen valósítjuk meg, ami azt jelenti, hogy 
az óvodai projektek feldolgozása során, 
jelen esetben a márc.15-e témához szoro-
san kapcsolódóan jelenik meg.

A március 15-i ünneplés záró momen-
tumaként zászlótűzéssel, közös éneklés-
sel, verseléssel róttuk le tiszteletünket a 
magyarság múltját, hagyományait őrizve, 
továbbörökítve.

Óvodapedagógusaink színes tevékeny-
ségkínálattal, tapasztalatok, élmények 
biztosításával segítik elő a szülőföldhöz 
való kötődést, a hagyományok, nemzeti 
értékek megismerését, védelmét.

Cserfa Kuckó Óvoda

Március 15. a Cserfa Kuckó Óvodában

Ünnepelnek 
a gyerekek
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Április 3-án választás és népszavazás
Tisztelt Választópolgárok!

Áder János, Magyarország Köztársasági Elnöke 
2022. április 3-ára tűzte ki az országgyűlési képvise-
lők választásának és a Kormány által kezdeményezett 
országos népszavazásnak az időpontját.

A választáson az Országgyűlés 199 képviselőjének 
megválasztására kerül sor. 106 országgyűlési képvise-
lőt egyéni választókerületben, míg 93 országgyűlési 
képviselőt országos listán választanak meg. Az egy-
fordulós választáson az a jelölt szerez mandátumot, 
aki a legtöbb érvényesen leadott szavazatot kapta, 
függetlenül a megjelentek számától.

A magyarországi lakóhellyel rendelkező választó-
polgár egy egyéni választókerületi jelöltre és egy párt-
listára szavazhat. A magyarországi lakóhellyel rendel-
kező, névjegyzékben nemzetiségi választópolgárként 
szereplő választópolgár egy egyéni választókerületi 
jelöltre és nemzetiségének listájára, ennek hiányában 
egy pártlistára szavazhat. A magyarországi lakóhellyel 
nem rendelkező választópolgár egy pártlistára szavaz-
hat.

Szavazatát csak személyesen adhatja le 2022. 
április 03 napon 6 órától 19.00 óráig a lakcíme sze-
rinti szavazókörben (illetve átjelentkezés esetén a 
tartózkodási helye szerinti átjelentkezésre kijelölt 
szavazókörben), a szavazóhelyiség címét a válasz-
tási értesítő tartalmazza.

Ugyanezen a napon, azaz 2022. április 3. napján 
négy kérdésben országos népszavazásra is sor kerül. 
A népszavazás a közvetlen demokrácia egyik eszköze. 
A népszavazás akkor érvényes, ha az összes választó-
polgár több mint fele érvényesen szavazott, és akkor 
eredményes, ha az érvényesen szavazók több mint fele 
az egyes kérdésekre azonos választ adott. A Kormány 
által kezdeményezett népszavazáson az alábbi kérdé-
sekben foglalhatnak állás a választópolgárok:

1. Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyerme-
keknek köznevelési intézményben a szülő hozzájáru-
lása nélkül szexuális irányultságokat bemutató foglal-
kozást tartsanak?

2. Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekek 
számára nemi átalakító kezeléseket népszerűsítsenek?

3. Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyerme-
keknek fejlődésüket befolyásoló szexuális médiatar-
talmakat korlátozások nélkül mutassanak be?

4. Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyerme-
keknek a nem megváltoztatását bemutató médiatartal-
makat jelenítsenek meg?

Ecser településen négy szavazókörben várják a 
Szavazatszámláló Bizottságok a választópolgárokat. 
Kérem, hogy ne megszokásból induljanak szavazni, 
hanem nézzék meg a választási értesítőt, hogy melyik 
szavazóhelyiséget kell felkeresniük. 

Ecser Nagyközségben minden szavazóhelyiség 
akadálymentesített módon megközelíthető. Átje-
lentkezők számára kijelölt szavazókör a 003. szá-
mú szavazókör.

Szavazókör száma Szavazóhelyiség címe

001 2233 Ecser, Andrássy utca 11-13.(András-
sy utcai Óvoda)

002 2233 Ecser, Rákóczi utca 1-3.(Laky Ilona 
Általános Iskola)

003 2233 Ecser, Bajcsy-Zs. utca 3.(Rábai Mik-
lós Művelődési Ház)

004 2233 Ecser, Rákóczi utca 1-3. (Laky Ilona 
Általános Iskola)

• Szavazni kizárólag érvényes okmányok 
bemutatásával lehet. A lejárt érvényességű okmá-
nyokkal rendelkezők nem szavazhatnak, őket a szava-
zatszámláló bizottság köteles visszautasítani. 

• A szavazásra abban az esetben sincs mód, 
ha a választópolgárt a bizottság tagja vagy tagjai sze-
mélyesen ismerik, és a névjegyzéken is szerepel. 

• Ezért fontos, hogy a választópolgárok a 
szavazás napja előtt vizsgálják meg okmányaik ér-
vényességét, és időben gondoskodjanak az érvényes 
dokumentumok beszerzéséről.

• A veszélyhelyzetre vonatkozó szabályozás 
az alábbi rendelkezéseket tartalmazza:

o ÉRVÉNYTELEN a személyazonosító 
igazolvány, a vezetői engedély, illetve az útlevél, ha az 
érvényességi ideje:

• 2020. március 11. előtti
A választáson való részvétel feltétele tehát a sze-

mélyazonosságot és a személyi azonosítót vagy a 
lakcímet igazoló – fentiekben részletezettek szerinti 
– érvényes igazolványok megléte.

A választópolgár a szavazólapok átvételét a szava-
zóköri névjegyzéken saját kezű aláírásával igazolja. 
Azt a választópolgárt, aki a szavazóköri névjegyzéket 
nem hajlandó aláírni, a szavazatszámláló bizottság 
visszautasítja, és nem gyakorolhatja választójogát.

ÁTJELENTKEZÉS: 2022.március 25. napján 
(pénteken) 16 óráig

Átjelentkezéssel az a választópolgár szavazhat, aki 
a szavazás napján Magyarország területén, de a ma-
gyarországi lakcíme szerinti szavazókörtől eltérő he-
lyen tartózkodik. A választópolgár 2022. március 25.
napján 16 óráig benyújtott átjelentkezési, vagy olyan 
mozgóurna kérelme alapján, melyben a kérelmező 
a lakcímétől eltérő szavazókörbe kér mozgóurnát – 
amelyet egyúttal – átjelentkezési kérelemként is kell 
kezelni, a választópolgárt a Helyi Választási Iroda (a 
továbbiakban: HVI) felveszi a település – átjelentke-
zők számára – kijelölt szavazókörének névjegyzékébe, 
ahol a választópolgár szavazni kíván (ezzel egyidejű-
leg törlésre kerül a lakcíme szerinti szavazókör név-
jegyzékéből). Az átjelentkezés visszavonható, annak 
levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektro-
nikusan 2022. március 25-án 16.00 óráig, személyesen 
vagy elektronikus azonosítással elektronikusan április 
1-jén 16.00 óráig kell a HVI-hez megérkeznie.

KÜLKÉPVISELETEN TÖRTÉNŐ SZAVAZÁS 
KÉRÉSE: 2022. március 25. napján (pénteken) 16 
óráig

Külképviseleti névjegyzékbe való felvételét 2022. 

március 25. napján 16 óráig kérheti a választópolgár, 
ha a szavazás napján külföldön tartózkodik. Ebben az 
esetben külföldi magyar nagykövetségén vagy fő-
konzulátusán szavazhat. 2022. március 30. napján 16 
óráig lehet kérni a külképviseleti névjegyzékből való 
törlést, ezen kérelem alapján a választópolgár vissza-
kerül a lakcíme szerinti szavazókör névjegyzékébe, és 
lakcíme szerint szavazhat.

MOZGÓURNA IGÉNYLÉSE: 2022. április 3. 
napján (vasárnap) 12 óráig

Mozgóurnát igényelhet az a választópolgár, aki 
egészségi állapota, fogyatékossága, vagy fogvatartása 
miatt nem tud megjelenni a választás napján a szava-
zóhelyiségben. A kérelmet levélben vagy elektronikus 
azonosítás nélkül elektronikus úton március 30-án 
16.00 óráig, míg személyesen vagy elektronikus azo-
nosítással elektronikus úton április 1-jén 16.00 óráig, 
ezt követően a szavazás napján 12.00 óráig elektroni-
kus azonosítással elektronikus úton a HVI-nél, vagy 
papír alapú kérelemmel a szavazatszámláló bizottság-
nál lehet benyújtani. A kérelemnek tartalmaznia kell 
a választópolgár nevét, személyi azonosítóját, szüle-
tési helyét, és az okot, amely miatt mozgóurnát kér. A 
szavazókör területén a választópolgár a mozgóurnát a 
lakcímétől eltérő címre is kérheti.

A választással kapcsolatos további kérdéseire a 
www.valasztas.hu honlapon találhat választ, vagy a 
polgármesteri hivatalban működő választási irodá-
tól kérhet részletes tájékoztatást. A legtöbb ügyin-
tézést egyszerűen el lehet intézni a www.valasztas.
hu oldalon.

A választókerületünkben, a Pest megyei 7. szá-
mú választókerületben a következő egyéni jelölte-
ket vette nyilvántartásba a Választási Bizottság:

1. Balogh István MEMO
2. Iván Petra MKKP
3. Fricsovszky-Tóth Péter DK JOBBIK 

MOMENTUM MSZP LMP PÁRBESZÉD
4. Szabóné Papp Klára MI HAZÁNK
5. Bocz Dániel NORMÁLIS PÁRT
6. Dr Szűcs Lajos FIDESZ KDNP

A Nemzeti Választási Bizottság az alábbi orszá-
gos pártlistákat vette nyilvántartásba:

1. DK JOBBIK MOMENTUM MSZP 
LMP PÁRBESZÉD

2. NORMÁLIS PÁRT
3. MKKP
4. MEMO
5. MI HAZÁNK
6. FIDESZ KDNP
(2022. március 11-i adatok!)

Barta Zoltán
jegyző, HVI vezető
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Dr. Széver 
Krisztina

Budapest, XVII. kerület, Zrínyi u. 226. 
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Az általános iskola tájékoztatója a leendő 
első osztályos tanulók szülei részére
Tisztelt Leendő Első Osztályos Szülők!
Mivel a február 26-ai Iskolakóstoló el-
marad, így néhány információt szeretnék 
önökkel megosztani:

A Laky Ilonka Általános Iskola Ecser 
nagyközség egyetlen oktatási intézmé-
nye.

Fenntartója és működtetője a Mono-
ri Tankerületi Központ. A 2021-2022-es 
tanévben 354 gyermek tanul az intéz-
ményben. Jelenleg 15 osztályunk és 6 
napközis csoportunk van, így az osztá-
lyok átlagos létszáma 24 fő. 18 osztályte-
rem (amelyből 6 kis befogadóképességű), 
1 tornaterem és 1 csoportszoba áll rendel-
kezésünkre. Helyhiány miatt az idei évtől 
a tornaszobát is vissza kellett alakítanunk 
osztályteremmé.

Szakos ellátottságunk 100 %-os, min-
den tantárgyat arra képesítéssel rendelke-
ző pedagógus tanít. Ezt úgy tudjuk megol-
dani, hogy óraadókat alkalmazunk, illetve 
áttanítást alkalmazunk a tagozatok között. 
A tárgyakat a Kerettanterv és a Nemzeti 
Alaptanterv előírásai szerinti óraszámban 
tanítjuk, a szabadon tervezhető 10 %-kal 
pedig a magyar nyelv és irodalom órákat, 
a matematika órákat és a nyelvórákat egé-
szítettük ki. Igyekszünk tehetséggondo-
zásra, felzárkóztatásra, egyéni fejlesztés-
re is órákat biztosítani.

Mivel intézményünk integráló iskola, 
így fogadjuk a szakmai alapdokumentu-
munk alapján a sajátos nevelési igényű 
(SNI) és a beilleszkedési, tanulási és ma-
gatartási nehézséggel küzdő (BTMN) ta-
nulókat is. Őket egyéni haladási terv alap-
ján heti 23 órában gyógypedagógus látja 
el kiscsoportos formában.

A 2020-2021-es tanévben bevezettük a 
Komplex alapprogramot (KAP) felmenő 
rendszerben, így az idei évben 1. és 2. év-
folyamon működik ez. A program célja, 
hogy csökkentse, illetve megakadályozza 
a korai iskolaelhagyást, lemorzsolódást. 
A délelőtti KAP-os órákat szakköri for-
mában megtartott délutáni alprogramok 
egészítik ki, amelyek a művészeti, a test-
mozgás, a logikai, a digitális és az élet-
gyakorlat alapú alprogram. Ezek az órák, 
foglalkozások olyan képességeket, kész-
ségeket (kommunikáció, kooperáció, stb.) 
fejlesztenek, melyek hasznosak lehetnek 
az élet minden területén.

Intézményünk már másodszor nyerte el 
az Ökoiskola címet. Ennek érdekében sok 
mindent tettünk és teszünk. Szelektíven 
gyűjtjük a hulladékot (papír, műanyag, 
kupak, használt olaj és zsír, elem, hasz-
nált telefonok), külön hangsúlyt fektetünk 
a környezettudatosságra, fenntartható fej-
lődésre, bekapcsolódunk az országos ren-
dezvényekbe (Autómentes nap, A világ 
legnagyobb tanórája, Fenntarthatósági té-
mahét, Rügyek és gyökerek, A víz világ-
napja), erdei iskolát tartunk, minden év-
ben nyári tábort is szervezünk 140 fővel.

Minden osztálytermünk projektorral, 
PC-vel, laptoppal felszerelt, a számítás-
technika-teremben 27 munkaállomás áll 
a gyerekek rendelkezésére, a nyelvtanu-
láshoz pedig 15 számítógépet használ-
hatnak a nyelvi teremben. Az egyéb órai 
munkában 14 tablet segíti pedagógusain-
kat, tanulóinkat. Sajnos humán erőforrás 
hiányában csak a nyelvoktatásban tudtuk 
megőrizni az osztálybontást, a kiscsopor-
tos oktatást.

I g y e k -
s z ü n k 
tar talmas 
programo-
kat, sza-
b a d i d ő s 
tevékeny-
s é g e k e t 
szervezni 
diákjaink 
s z á m á r a . 
Ha a hely-
zet engedi, 
a hagyo-
m á n y o s 
program-

jainkon kívül (szüreti, farsangi, jótékony-
sági bál, nemzetek napja, kampánynap, 
fordított nap, Luca-napi vásár, ünnepsé-
gek, gyümölcsnap, pályaorientációs nap, 
témahetek, stb.) háziversenyeket tartunk 
(helyesírási, logikai, olvasási, rajz, fotó, 
ének, szavaló, mesemondó), regionális és 
országos versenyekre készítjük fel tanuló-

inkat (Bolyai matematikai és anyanyelvi, 
Zrínyi matematikai, Fehér galamb és Ti-
szán innen Dunán túl ének, Tudáspróba, 
honismereti, nyelvi). Színházba, kiállítás-
ra, múzeumpedagógiai foglalkozásokra 
visszük őket, egy külsős zeneiskola se-
gítségével délután zeneoktatás is rendel-
kezésre áll. Elindult az internetes nonstop 
iskolarádió, illetve megjelent az iskolaúj-
ság első száma is.

Ha az iskola életéről, munkájáról, mű-
ködéséről, oktatási-nevelési elveiről, a 
tanulók értékelésének módjáról, az alkal-
mazott módszerekről, a tantárgyak köve-
telményrendszeréről bővebben akarnak 
tájékozódni, akkor megtalálhatják ezt az 
intézmény honlapján (https://laky.ecser.
hu) közzétett Pedagógiai Programban, 
Szervezeti és Működési Szabályzatban, 
Házirendben. A posztban kitett egyéb 
információk között írok még a beiratko-
zás időpontjáról, menetéről, a szükséges 
okmányokról, nyilatkozatokról, illetve 
folyamatosan fogjuk tájékoztatni az óvo-
dákat is. Remélem, az iskolai nyílt tanítási 
napokon és a beiratkozáson már szemé-
lyesen fogunk találkozni!

Kiss Katalin
intézményvezető

Kiss Katalin
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A Cserfa következő, 2022. 04. 
száma április 22-én jelenik meg. 
Nyomdába adás: április 15.  
Lapzárta: április 11.

Lélekgondozó

AA CsCsererfafa kkövövetetkekezőző 20202222 0404

Honlap: 
www.ecser.hu

A melléállás, avagy a gyermek 
megszólítása ott, ahol éppen tart  
Sokszor hallani itt is ott is, hogy a mai fi ata-
lok és gyermekek olyan utakon járnak, melyek 
értéktelenek. Kesergünk sokat azon, hogyan 
jutottunk idáig. Arra várunk, hogy visszatérje-
nek arra az útra, amely értéket hordoz. Ugyan-
akkor világosan látható, hogy a fi atalokat nem 
várni kell, hanem megkeresni. Odamenni, ahol 
ők vannak. 

Az ifjúsággal sokan sokféleképpen fog-
lalkoztak. A szalézi szerzetesek don Bosco 
utján járva sokat tettek és tesznek az ifjúság 
neveléséért.  A Regolamento világos célt állít a 
szalézi munkatársak elé, amikor így fogalmaz: 
A szalézi munkatárs igyekszik örök ifjú lenni, 
követi a kommunikáció és a média fejlődését, 
hogy állandó naprakészségével mellé tudjon 
állni a fi atalabb nemzedékeknek.  Ez nemcsak 
azt jelenti, hogy legyenek nyitottak az újra, a 
másra, a fi atalok világára, hogy fogadják el 
őket a nehézségeikkel és korlátaikkal együtt, 
hanem azt, hogy váljanak az ő kalandjuk ré-
szeseivé. Ez egy folyamatos tudatos önneve-
lést feltételez. 

A melléállás ugyanakkor gyakran furfan-
gosságot is követel a segítő részéről. Együtt 
kell gondolkodjon a megsebzett, kedvét vesz-
tett gyermekkel, aki talán valami ostobaságra 
készül. Egyik nyáron szellemileg másként ké-
pes emberekkel  táborozni voltam. Mindenki 
vidám volt, sokat mókáztunk, beszélgettünk. 
Ugyanakkor nem volt felhőtlen a boldogsá-
gunk, mert az egyik segített személy elszökött 
az egyik ebéd után. Hosszas keresés után a 
szomszéd falu felé vezető úton találtunk rá. 
Nagyon feszültek voltunk, mégis a követke-
zőképpen szólítottuk meg: „Mi éppen a szom-
széd faluba tartunk, hogy megnézzük a temp-
lomot...  velünk tartasz?” „Jó” – válaszolta a 
srác és beszállt az autóba. Remegő lábakkal 
megnéztük a templomot, majd feltettük a kö-
vetkező kérdést: „most mi hazamegyünk, ha 

van kedved, akkor velünk jöhetsz, és akkor 
nem kell annyit gyalogolnod.” Erre ő szó nél-
kül beszállt és velünk tartott.

A melléállás nem azt jelenti, hogy pusztán 
mellette állok fi zikailag és megőrzöm őt, ne 
történjen semmi baj, hanem, hogy hordozom 
terhét, beleélem magam az ő helyzetébe. Az ő 
gondja az én gondom is. Nem egymás mellett 
bandukolásról van szó, amikor mindketten ló-
gatják az orrukat és értelmetlen, jelentéktelen 
dolgokról beszélnek, hanem az igazi lényeget 
érintik.

A segítetteket kitüntetett fi gyelemben kell 
részesíteni. Ez persze rengeteg időt és áldoza-
tot követel, de nem szabad sajnálni a ráfordí-
tott időt és energiát. A kitüntetett fi gyelem azt 
jelenti, hogy teljes lényünkkel felé fordulunk, 
ilyenkor érzi, hogy őszintén szeretjük és „tud-
ja, hogy azért jár neki maradéktalan fi gyel-
münk, osztatlan érdeklődésünk, elismerésünk 
és törődésünk, mert értékes számunkra.”  Ez 
a személyes szeretetkapcsolat csak akkor jön 
létre, ha megteremtjük annak feltételeit. Na-
gyon pontosan fogalmaz a II. Vatikáni Zsinat 
egyik dokumentuma a Dei Verbum. „Jóságá-
ban és bölcsességében az Isten úgy határozott, 
hogy kinyilatkoztatja önmagát”  Itt egyértel-
műen a kommunikáció egy szabad aktusáról 
van szó, amely az ember felé fordul. Ez a fe-
lénk való fordulás nem személytelen, hiszen 
minden ember külön-külön lényében érintve 
van meghívva megérteni és befogadni az Isten 
különös közeledését. Isten, „mint barátaihoz 
szól az emberekhez, társalog velük, hogy őket 
meghívja és befogadja a saját közösségébe”.  
Az ember egzisztenciája mélyén van érintve, 
ugyanis mérhetetlen ajándék előtt áll. Isten 
végtelen ajándéka közeledése előtt. Ez a köze-
ledés válaszadásra indít, döntéshozatalra kész-
tet.              Dr. Csiba Tibor esperes plébános, 

mentálhigiénés lelkigondozó
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Itt pedig a kislányok öltöztek jelmezbe az Adrás-
sy Utcai Óvodában a farsang tiszterletére. Cikk: 
7. oldal.

Kisfi úk jelmezben az Andrássy Utcai Óvoda farsangján. Cikk 7. oldal.

Szeretettel várjuk Kedves Vendégeinket Harap6 Büfénk 
gazdag kínalatával! Előrendeléssel és házhozszállítással is! 
H- P: 5 -15 h-ig. Ecseren, a focipálya mellett! 

Hirdetés
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