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Közlekedésbiztonság-növelő intézkedések a Kálvárián

Horváth Tamás, Gózony Gábor és Oláh Gábor képviselők a testületi ülésen
Ecser Nagyközség Önkormányzatának
képviselő-testülete május 18-án tartotta
soron következő ülését, melynek alkalmával a képviselők elfogadták az I. sz. háziorvosi körzet részéről dr. Kovács-Kléh
László háziorvos, a fogászati szakrendelő
részéről dr. Verasztó Mihály fogorvos,

Dr. Kovács-Kléh László

valamint a védőnői szolgálat részéről Gózony Eszter 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolóját.
Szintén elfogadásra került az EKO Kft.
2021. évi normál egyszerűsített éves beszámoló mérlege és eredménykimutatása,
valamint az Ecseri Nyugdíjas Klub 2021.
évi tevékenységéről szóló beszámolója. A
testület egyúttal megköszönte a nyugdíjas
klub tagjainak munkáját s az ecseri közösségért végzett aktív tevékenységüket.
A képviselők elfogadták a Varázs Lovas
Sport Egyesület és az Ecser Sport Egyesület beszámolóját is.
A 2021. évi gyermekvédelmi beszámoló,
valamint a Vecsés és Környéke Család- és
Gyermekjóléti Szolgálat és Központ 2021.
évi beszámolója szintén jóváhagyásra került. A testület megalkotta rendeletét az
önkormányzat 2021.
évi
költségvetési
zárszámadásáról és
elfogadta a 2021. évi
maradványelszámolást is.
Elfogadásra került a Cserfa Kuckó Óvoda, a Rábai
Miklós Művelődési
és Közösségi Ház,
Könyvtár, az Andrássy Utcai Óvoda,

valamint az önkormányzati konyha 2021.
évi maradványelszámolása is.
Határozat született összeg biztosításáról a Laky Ilonka általános Iskola által
szer vezendő
nyári
tábor
buszköltségeinek fedezésére.
Szintén támogatás nyújtásáról határoztak
a képviselők
a Laky Ilonka
Általános Iskola rászoruló
diákjainak er- Gózony Eszter
dei táboroztatásii köl
költségeire
é i vonatkozóan.
k
Támogatásról határoztak a képviselők
a Bajcsy-Zsilinszki, a Rákóczi, az Ady
Endre utcákban sebességlassító táblák
beszerzésére és felszerelésére, valamint a
Szent István,
a Kálvária, a
Szent Antal és
az Arany János
utcákban forgalomlassító
útburkolati jelek felfestésére.
A
testület
elfogadta
a
polgármesteri
beszámolót.
Kun Attila
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Tegyük még szebbé Ecsert!
Szeretném megköszönni azoknak a lakosainknak, intézményeink és az EKO
Kft. dolgozóinak, akik május 28-án,
szombaton a település szebbé tételére
szánták a szabad idejüket szemétszedési akciónkon. Az idei évben más volt az
alapkoncepció, de erről egy külön cikkben olvashatnak.
Az összegyűjtött hulladék mennyisége lényegesen kevesebb volt, mint
az előző években, ez egyrészt annak is
köszönhető, hogy a belterületi utcáink
egy-két kivétellel sokkal tisztábbak,
mint a bevezető útjaink voltak. A vasútállomás és néhány frekventált terület
és azok környéke továbbra is kritikus,
sajnos a szemetesek közvetlen környezetében is sok eldobált hulladékot
kellett összeszednünk. A külterületi
szakaszok közül a Merzse-mocsár felé
vezető út mellett volt nagyobb feladat,
itt a markolót is igénybe kellett venni,
sajnos az árokba is sikerült valakinek
az építési hulladékát bedobálnia, vagy
beönteni több m3-nyi mennyiségben.
Előzetesen az árok tulajdonosával
egyeztettünk. Akik most nem tudtak
jönni, ne keseredjenek el, hiszen minden évben megszervezzük ezt az akciót,
van, amikor többször is!
A hulladékszállítás rendszerének átalakulása évekkel ezelőtt elkezdődött, a

folyamat lassan lezárul, információink
szerint egy hulladékszállító cég lesz. Addig is a problémákat célszerű a DTKH.
Nonprofit Kft. ügyfélszolgálatán jelezni,
hogy biztosan tudomást szerezzenek a
gondjainkról. Július elején elkezdődik a
sárga zsákok helyett használandó sárga
szemeteskukák (hulladékedényzet) átadása, amit a DTKH helyett mi fogunk
kiosztani. Azoktól a településektől kértünk információt, ahol ez a folyamat már
lezajlott vagy már elkezdődött. Igyekszünk az ő tapasztalatukat is felhasználni a kiosztás során, ezekről mindenkit
értesíteni fogunk. A legfontosabb, hogy
ellenőrizzék, rendelkeznek-e a DTKHval szerződéssel, mert csak a szerződéses
ügyfeleknek adhatjuk át a szemeteseket.
Egyénileg kell majd átvenni a kukát, és
az elszállításáról is a lakosságnak kell
gondoskodni. A mérete miatt nem minden
autóba fér bele, erre számítson mindenki.
Az új szemetes használatáról néhány
gondolat. Nem lesz külön díja ennek
a szállítási módnak. A sárga zsákos
rendszer megszűnik. Reményeink szerint vele együtt a minden szállításkor
felmerülő, a zsákok osztásával kapcsolatos probléma is. Amennyiben valakinek többlet hulladéka keletkezik a
kuka használata során, átlátszó zsákban
is elszállításra kerül majd. Természete-

sen az az eredeti
cél, hogy mindenki szelektív
hulladéka férjen
bele a szemeteskukába.
Ismét
szeretném felhívni a lakosaink
figyelmét, hogy
a nyár folyamán
fokozottan
figyeljenek a közlekedőkre, számítanunk
kell a közlekedő gyerekekre is, kérek
mindenkit, hogy a KRESZ szabályait
tartsa be!
Kérek mindenkit, hogy a csapadékvíz-elvezető árkok tisztítását végezze el az ingatlana
előtt, ne okozzunk problémát a szomszédoknak és a kicsit távolabbi lakótársainknak sem. A DPMV ígérete szerint
rövidesen elkezdődik az Árpád utca és
a Vörösmarty utca ívóvízvezetékének
cseréje, azt követően az útburkolatának
felújítása is. Az ott lakók és az arra közlekedők türelmét kérem, a részletekről
hamarosan kapnak tájékoztatást.
Mindenkit szeretnék arra bíztatni,
hogy jelölje magát a „Szép kert tiszta
környezet” pályázatunkon, tegyük még
szebbé a településünket, ECSERT!
Gál Zsolt
polgármester

Trianon – A Nemzeti Összetartozás Napja
Az 1920-as trianoni békeszerződés aláírásának évfordulójára emlékezett Gál Zsolt polgármester és Szilágyi Károly alpolgármester, mikor megkoszorúzták a Grassalkovich
téri emlékhelyet.
Magyarország Alaptörvénye 6. § (3) bekezdése kimondja, hogy „A Magyar Köztársaság felelősséget érez a határain kívül
élő magyarok sorsáért és előmozdítja a Magyarországgal való kapcsolatuk ápolását.”
A Nemzeti Összetartozás Napjáról 2010ben alkotott törvényt a Parlament. Az Országgyűlés a törvény elfogadásával kinyilvánította: „a több állam fennhatósága alá
vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek,
melynek államhatárok feletti összetartozása
valóság, s egyúttal a magyarok személyes és
közösségi önazonosságának meghatározó
eleme”.
Az első világháborút lezáró békerendszer
alapján az akkori Magyarország népessége

Szilágyi Károly alpolgármester és Gál
Zsolt polgármester Trianon emléke
előtt tiszteleg

öt, (a mai állapot szerint nyolc) államban
találta magát és vele együtt történelmi és
kulturális emlékhelyeinek nagy részét is elvesztette.
300 ezer lakos került Ausztriához, 3,5
millió Csehszlovákiához, 5,3 millió Romániához, 4,1 millió Jugoszláviához (beleértve
Horvát–Szlavónország 2,6 millió lakosát).
Magyarországon az összmagyarság alig
kétharmada, 7,6 millió fő maradt.
Románia 102 724 négyzetkilométernyi
területet kapott, amely nagyobb terület,
mint a mai magyar állam területe, a Szerb–
Horvát–Szlovén Királysághoz 20 913 km2
került, Horvátországgal együtt 62 ezer.
Csehszlovákia 61 661 km2-rel, Ausztria
3967 km2-rel gyarapodott. Lengyelország
519 km2-t, Olaszország pedig Fiumével 18
km2-t kapott.
A trianoni igazságtalan döntés 1920. óta
be nem gyógyítható seb Magyarország testén.
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A pedagógusokat köszöntötte Ecser önkormányzata

„A tanítás az optimizmus legnemesebb megnyilvánulása.” /Collen Wilcox/
Pedagógusnap alkalmából köszöntötte az Andrássy Utcai Óvoda, a Cserfa Kuckó Óvoda, a Laky Ilonka Általános Iskola munkatársait Gál Zsolt polgármester és átadta nekik
az önkormányzat üdvözletét, elismerését. Minden év júniusának első vasárnapja a pedagógusnap. Gyermekeink életének meghatározó szereplőit hetven éve ünnepeljük. A
pedagógusok a tudás mellett erkölcsi tudnivalókat is igyekeznek átadni a gondjaikra
bízott gyermekek számára, ápolják lelküket, összetartó közösségeket formálnak és vezetnek.
Megérdemlik a tiszteletet és a megbecsülést!

Szép kert, tiszta környezet
- Pályázati felhívás
Keressük a szép udvarokat, kerteket
Ecser Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete Ecser kulturált települési környezetének fejlesztése céljából
pályázatot hirdet. A pályázat célja a zöldfelületek fejlesztése, gondozása, fák telepítése, a rendezett udvarok megteremtése,
az ebben élenjáró családok és cégek elismerése. A pályázat végső célja a lakosok
motiválása lakókörnyezetük ápoltabbá tétele érdekében.
A pályázaton indulhat minden magánszemély és vállalkozás. Várjuk azok jelentkezését, akik sokat foglalkoznak kertjük gondozásával, szeretnek kertészkedni.
A pályázóknak 2022. június 30-án
16.00 óráig kell részvételüket jelezni a
Polgármesteri Hivatalban. (2233 Ecser,
Széchenyi u. 1., Telefon: 06-29/335-161,
E-mail: polgarmesterihivatal@ecser.hu

A jelentkezők ingatlanát legalább 3
tagú szakmai munkacsoport minősíti.
A szakmai munkacsoport tagjai:
- az ingatlan fekvése szerint illetékes
önkormányzati képviselő,
- a polgármester által felkért szakemberek.
Az elismerés formája az önkormányzat
arculatának megfelelő, az épület külső
falára szerelhető tábla, valamint vásárlási utalvány. A tábla adományozásáról a
munkacsoport véleménye alapján a polgármester dönt.
Az elbírálás határideje: 2022. augusztus
20.
Várjuk jelentkezésüket!

Sebességmérések Ecseren

Néhány autós agresszíven reagált a mérésre, de az ő
biztonságukat is szolgálja a sebesség-határok betartása és betartatása.
2022. június 2-án napközben az Általános Iskola
előtt állt a traﬃpax. Legnagyobb gyermekintézményünk előtt különösen fontos a sebesség-korlátozás
betartása. Más helyszíneken is mértek és mérnek
majd.

A Rendőrség rendszeresen végez sebesség-ellenőrzéseket településünkön. Már jó ideje - központi
döntés értelmében - nem teszik közzé előzetesen
az ellenőrzések helyét és idejét: számíthatnak a
közlekedők a jelenlétükre. A lakosság egy része is
igényelte az ellenőrzést.

Ecser Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete

Zahorecz Renáta, Gál Zsolt, Kéri Tiborné, Iván Anikó.

Zölden
minden jobb
„A környezet védelme azzal kezdődik, hogy elismerjük a felelősségünket, példát mutassunk embertársainknak és változtassunk rossz szokásainkon.”
Óvodánk ennek szellemiségét követve, június 2-án
ünnepelte a Környezetvédelmi Világnapot. Fontosnak tartjuk a környezetünk védelmét, a közvetlen
tapasztalatszerzést, vizsgálódást, ebben a szellemben
neveljük a hozzánk járó gyermekeket is. Ezen a napon
zöld pólóban érkeztünk az óvodába. Minden csoport
más és más tevékenységgel készült. A Cica csoport
az intézményünk elé fát ültetett, a Maci csoport cserépbe virágmagot, a Süni csoport gyógynövényeket
balkonládába. A Katica csoport az újrahasznosítás
jegyében kézműveskedett. A Pillangó csoportosok
a kertben különböző anyagból készült „kincseket”
ástak el, melyet táblával jelöltek s egy hónap múlva
megnézik, mi történt velük a „föld alatt”. A munkafolyamatok közben említésre került a komposztálás,
a szelektív hulladékgyűjtés és az újrahasznosítás
fontossága, gyakorlati megvalósítása az óvodában,
illetve az otthonainkban. A gyermekek sok ismeretanyaggal rendelkeznek, melyeket felelevenítettünk, a
számukra ismeretlen fogalmakat megbeszéltük. Kihelyeztünk az óvoda udvarára egy rovarházat, melyet
folyamatosan megfigyelhetnek a gyerekek.
„Tegyük szebbé környezetünket, ültessünk virágot,
fákat így megőrizhetjük levegőnk tisztaságát!”
Az Andrássy Utcai Óvoda dolgozói
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Újabb élményekkel gyarapodott
a közösséghez tartozás öröme az iskolában
Az elmúlt hónap sem telt eseménytele- jeleztem, rögzítettem a megfelelő felünül a Laky Ilonka Általános Iskolában. leten. Remélem, ez nem befolyásolja az
A nevelésen-oktatáson kívül (ami a leg- eredményt. A hetedik osztályosok május
fontosabb feladata egy közoktatási intéz- végén levizsgáztak magyar nyelvből és
ménynek) számtalan egyéb programon, irodalomból, a nyolcadikosok matemarendezvényen vehettek részt diákjaink.
tikából és egy választott tantárgyból.
Megtörtént a leendő első osztályosok Mire jó ez a vizsgáztatás? Több dologra
beiratkozása április végén. Két osztály is. Egyrészt összefoglalja, rendszerezi az
indul a következő tanévben is Csombók eddig tanultakat, másrészt olyan helyzet
Judit és Szabó Antalné tanítónők veze- elé állítja a tanulókat, ami a következő
tésével, akik a beiratkozás után már meg időszakban rendszeres lesz az életükben
is tartották azt az 5 foglalkozást, ahol a (felvételi, középiskolai házivizsgák, kiskicsik megismerkedhettek az
iskola épületével, betekintést
nyerhettek az itteni szokásokba, játékos formában ízelítőt
kaptak az órákból. Persze alkalmuk lesz még hozzászokni
az iskolához augusztus végén
is, hiszen akkor tartjuk a hagyományos gólyatáborunkat.
Nagyon nagy szervezőmunkát igényelt az április végén
megrendezett területi sakkversenyünk is, amelyre 60 diák
nevezett. (Májusi számunkban
írtunk róla – a szerk.) Jöttek
versenyzők Monorról, Gyömrőről, Felsőpakonyról, Budapestről, Dunakesziről. (Erről
az előző lapszámban már olvashattak.) A résztvevők egyöntetű véleménye az volt, hogy
kiemelkedően színvonalas versenyt sikerült lebonyolítanunk,
amely nagyrészt Kunné Kántor
Katalin kollégámnak köszönhető, aki az iskolai sakkélet
vezetője is.
Május a megmérettetések
k
hónapja. Hatodik és nyolcadik
k A gyerekek alkotása az iskolaudvar falára
osztályos tanulóink átestek a
tűzkeresztségen, a kompetenciamérések és előre hozott érettségi, érettségi, szinttörténetében először, digitálisan írták vizsgák). Nem árt, ha megtapasztalják,
meg a szövegértés, a matematika, a ter- hogyan viselkednek egy ilyen helyzetmészettudományos és az idegen nyelvi ben, hogyan befolyásolja a teljesítméméréseket. Azt nem állíthatom, hogy nyüket a vizsgadrukk.
mindez zökkenőktől mentes lett volna.
Két kiemelkedő programunk is volt. Az
A tárgyi és a technikai feltételek ren- egyik a Fenntarthatósági témahét, a mádelkezésre álltak intézményünkben, de sik a hagyományos Jótékonysági estünk.
a rendszer időnként lelassult, lefagyott, A témahéten megújult az iskola udvara. A
vagy el sem indult, a nyelvi mérésen a gyerekek egy újabb festményt készítettek
hallott szövegértés résznél nem játszotta az udvar hátsó betonfalára, festett ugróle a hangfájlokat. Ezeket a problémákat iskolával örvendeztették meg a kicsiket,

akvárium lett a gázórából, újabb raklapbútorok készültek, takarítottak, gazoltak,
növényeket ültettek. A Jótékonysági estünkön -ahol az iskola minden osztálya,
csoportja fellépett- zsúfolásig megtelt a
tornaterem a szülőkkel, nagyszülőkkel.
A sikeres programhoz minden alsós osztály szülői munkaközössége hozzájárult
munkával, felajánlással. Egy-egy ilyen
esemény rendkívül fontos az iskola életében. Megerősíti a közösséghez tartozás
élményét, összekovácsolja az osztályokat, a próbák javíthatják a
társas viszonyokat, a gyerekek megmutathatják tehetségüket. A szülők nagyon
büszkék lehetnek a gyermekeikre, a pedagógusok pedig
a tanítványaikra.
A nagyszabású rendezvényeken kívül az osztályok a
Lázár Ervin program keretén
belül színházi és zeneművészeti előadásokat nézhettek
meg, jártak a Nemzeti Múzeumban, Cegléden az őshonos állatokat bemutató állatparkban. A harmadik és a
negyedik osztályosok a tápiószelei Blaskovich Múzeum
múzeumpedagógiai foglalkozásainak második felvonásán is részt vettek. Egy
órás terjedelemben solymász
bemutatót is megnézhettek a
gyerekek az iskola udvarán.
Június 4-étől 4 napos erdei
táborozásra megy az intézmény 140 tanulója, a kisebbek pedig tanulmányi kirándulásokra.
Írásom végére hagytam
két elismerés közzétételét. Szabó Antalné
(Iza néni), aki 40 éve pedagógus, Tankerületi Elismerő Oklevélben részesült áldozatos munkájáért, illetve Deme Éva is
elismerést kapott, aki a Matific program
feladatmegoldó versenyén tanítványaival
110 osztály közül a 4. helyezést érte el.
Szívből gratulálunk mindkettőjüknek!
Előttünk áll még az évvégi hajrá: lezárások, utolsó felelések, ballagás, évzáró.
Mindenkinek kitartást, erőt kívánok hozzá.
Kiss Katalin
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Néptáncosaink kóspallagi sikere Gyermeknapon
A Zöld Koszorú Hagyományőrző Kör Petruska Csoportja május 28-án nagy sikerrel
szerepelt Kóspallagon. A szlovák kulturális programban nógrádi táncokat és Rábai
Miklós Háromugrósát mutatták be az ecseriek.
Köszönet a meghívásért és a szíves vendéglátásért!

A Nógrádi táncokat és Rábai Miklós Háromugrósát mutatták be

Indul a szennyvíztelep bővítése
Megtörtént a munkaterület átadása a
Gyömrő, Maglód és Ecser települések közös tulajdonában lévő Gyömrői
Szennyvíztisztító Telepen.
A 2,2 milliárd forintos bővítési projekt állami finanszírozással valósulhat meg. A munkaterület-átadáson dr.
Szűcs Lajos országgyűlési képviselő
kiemelte: a beruházásnak köszönhetően jelentősen bővül a Gyömrőt, Maglódot és Ecsert ellátó telep kapacitása,
valamint az üzembiztonsága is javul a
korszerűbb gépeknek köszönhetően.
A munkálatok várhatóan jövő év

áprilisára fejeződnek be, majd egy fél
éves próbaidőszakot követően “élesítik” az új rendszert.
Az átalakítás során a szolgáltatás
minősége nem fog romlani, mindebből
a fogyasztók semmit nem érzékelnek
majd, csupán a beruházás pozitív oldalát tapasztalhatják meg.
A bővítésnek és modernizálásnak
köszönhetően a jelenleg érvényben
lévő rákötési moratórium megszűnik,
és a szennyvíztelep még hosszú éveken át képes lesz kiszolgálni a három
település teljes lakosságát.

2022. május 27-én szerveztünk gyermeknapi
programokat a Cserfa Kuckó Óvodában. Az
óvoda dolgozói korán reggel feldíszítették
az óvoda udvarát, hogy méltón fogadhassuk
óvodásainkat ezen a rendhagyó napon.
A gyerekek saját kerékpárral, kismotorral, rollerrel érkeztek az óvodába, mivel már
hagyománnyá vált, hogy a gyermeknapot
és a kihívás napjához kapcsolódó sportprogramokat egy napra szervezzük. Ennek
jegyében a nap nyitóprogramjaként minden
csoport az óvoda udvarán egy közös, zenés
tornán vett részt, ezt követően pedig számos
programmal, tevékenységkínálattal készültünk a gyerekek számára:
- kerékpáros, rolleres, kismotoros ügyességi játék a forgalom elől elzárt, óvoda előtti
útszakaszon,
- focibajnokság,
- trambulin,
- horgászat,
- kartondobozokból várépítés, festés,
- ejtőernyős játék,
- csillámtetoválás,
- fagyizás,
- és az elmaradhatatlan gyermeknapi ajándék.
A gyerekek igényeiknek megfelelően kapcsolódtak be abba a tevékenységbe, amelyikbe éppen kedvük tartotta.
A gyerekek számára a programok, tevékenységek felhőtlen szórakozást biztosítottak, sok élménnyel gazdagodtak.
A gyermeknap lebonyolításában segítő
minden résztvevőnek (EKO Kft, Valyon Tibor közterület-felügyelő, Tutor Csaba fociedző, az óvoda dolgozói) ezúton is köszönjük a közreműködést!

A Margitszigeten jártak a Cserfa Kuckó ovisai
Korábban minden tavasszal kirándultunk ovisainkkal az ország egy-egy
szép vagy érdekes vidékére. A covidos időszak viszont nem tette lehetővé ilyen programok szervezését, így a
héten felfokozott hangulatban vártuk a
kirándulás napját.
Szinte minden gyermekkel indultunk a Margit szigetre, ahová már az
utazás is élmény volt. A gyerekeket
ugyanis annyira érdekelték az utakon
közlekedő járművek, hogy nem győzték forgatni fejüket a sok villamos,
busz, troli és a metró láttán. Az Árpád
hídhoz érve rögtön eszünkbe jutott a

Megy a hajó a Dunán versike és mire
elmondtuk, már szállhattunk is le a buszunkról.
Az utazás alatt mindenki megéhezett, úgyhogy a szendvicseink elfogyasztása után vettük birtokba a játszóteret.
De nem csak játszóterezni jöttünk,
így elindultunk a Margit híd irányába.
Végigsétáltunk a szigeten, megnézve
a japánkertet, a 200 évnél is idősebb
platánfát, a mini állatkertet és egy kis
pihenő után elértünk a nagy szökőkúthoz.
A gyerekek lenyűgözve figyelték a

különböző magasságba lövellő vízsugarakat. Amikor viszont megszólalt a
zene, szinte mindannyian táncra perdültek, s az arra járók, a szökőkút látványa mellett sokáig nézték a kis táncosainkat is.
Rövid sétát tettünk a vízparton, játszótereztünk, majd onnan a margitszigeti sétajárattal jutottunk vissza az
Árpád hídhoz.
Igaz jólesett a pihenés a buszon,
mégis megérte a séta, hiszen gyermekeink -akik nem mellesleg nagyon cukin viselkedtek egész nap- sok-sok élménnyel gazdagabban térhettek haza.
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Felhívás kaszálásra, fűnyírásra, gyommentesítésre
Az elmúlt napokban hatósági ellenőrzés,
közterület-felügyelői járőrözés alkalmával sajnálattal tapasztaltuk, hogy egyes
belterületi ingatlanok gondozatlanok.
Több telken elburjánzott a növényzet,
az idén még egyszer sem kaszálták le a
füvet. Felhívjuk az érintett ingatlan-tulajdonosok figyelmét, hogy jöjjenek ki telkükre és növényvédelmi, gyomnövénymentesítési kötelezettségüknek tegyenek
eleget! Nem kell megvárniuk a hatósági
felszólítást!
Ecser Nagyközség Önkormányzatának
1/2013. (I. 30.) számú, a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek
elmulasztásának jogkövetkezményeiről

szóló rendeletének 8. § (14) bekezdése
szerint a közösségi együttélés alapvető
szabályait elmulasztó magatartást követ
el az, aki a tulajdonában álló belterületi
ingatlanon a gyomnövény-mentesítésről,
füves területrészének kaszálásáról nem
gondoskodik.
Ugyanezen rendelet helyszíni bírsággal
vagy közigazgatási bírsággal rendeli büntetni a kötelezettség elmulasztóit.
Jó tudni, hogy nemcsak az ingatlan határvonalain belül, hanem az úttest széléig
van az ingatlanhasználónak kötelezettsége.
Külterületi ingatlanok esetében az ingatlanügyi hatóság által a helyszínen fel-

Javaslatok kérése ecseri kitüntető
címek adományozására
Ecser Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete „Ecserért” kitüntetés,
valamint „Ecserért” Díszoklevél adományozásával fejezi ki elismerését azon személyeknek vagy közösségeknek, akik a
településen vagy annak érdekében kimagasló társadalmi, gazdasági, közszolgálati, közösségi, kulturális, illetve a nagyközség érdekében egyéb tevékenységet
folytattak.
Az elismerő címek magyar és külföldi személy és szervezet részére, illetve
„posztumusz” egyaránt adományozhatók.
Az „Ecserért” kitüntetésből évente legfeljebb négy, az „Ecserért” Díszoklevél-

ből évente legfeljebb nyolc adományozható.
Az „Ecserért” kitüntetés adományozására bármely ecseri lakos javaslatot tehet.
A javaslatot az adott év július 15. napjáig
kell eljuttatni a Polgármesteri Hivatalba.
A javaslatokat a képviselő-testület bírálja el és határozatban dönt a kitüntetés
odaítéléséről.
A Díszoklevél adományozására szintén
bármely ecseri lakos javaslatot tehet. A javaslatot az adott év július 15. napjáig kell
eljuttatni a Polgármesteri Hivatalba.
A javaslatokról a polgármester dönt.
Várjuk javaslataikat!

A Családsegítő- és Gyermekjóléti
Szolgálat nyári ügyfélfogadási rendje
A Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat Ecseri Kirendeltsége 2022. év nyarán,
azaz 2022. június 7. és szeptember 1. között az alábbiak szerint tart személyes félfogadást:
Kedd: 12.00.-16.00.
Csütörtök: 08.00.-12.00.
A félfogadás helye: Rábai Miklós Művelődési és Közösségi Ház, Ecser, BajcsyZsilinszky utca 3.
A Családsegítő Szolgálat munkatársai Vecsésen folyamatosan elérhetőek az itteni
ügyeleti időn túl is.
Telefonszám: 06-29/335-158
vagy
06-29/350-294
Készenléti szolgálat (0-24) elérhetősége: 06-30-184-4942
Email: vecses.cssegito@gmail.com
Igény esetén a hét bármely napján biztosítanak ügyfélfogadást ecseri irodájukban.

vett jegyzőkönyv alapján a növény- és
talajvédelmi hatóság az eljáró szerv, míg
belterületen a jegyző. Ha bizonytalanok,
hogy melyik ingatlan a külterületi, akkor
a Polgármesteri Hivatalban ebben tudunk
segíteni. A más hatóság hatáskörébe tartozó ügyeket áttesszük az arra hatáskörrel
és illetékességgel rendelkező szervezetnek.
Azok a telektulajdonosok, akik más településen laknak, rendszeresen keressék
fel ingatlanukat és szemrevételezzék azt,
vagy bízzanak meg valakit a gyommentesítéssel!
Ecseri Polgármesteri Hivatal

Véget ért a 2021/2022-es
labdarúgó-bajnokság
A 30. forduló mérkőzéseinek lejátszása után véget ért a Pest megyei II. osztályú felnőtt bajnokság. A Déli Csoportban május 27-én játszott az ecseri
csapat Üllőn.
Üllői S.E. – Ecser S.E. 2-2
Összeállításunk: Nagy Csaba, Vágó
Bence Gábor, Seres Richárd Márk,
Tóth Máté, Kovács Áron, Tar Sámuel,
Szabó Máté, Szabó Tamás, Demeter
Kristóf, Nagy Bence (Budavári Bence
György 60’), Aszódi Márton.
Gólszerzőink: Tóth Máté, Kovács
Áron.
Felnőtt labdarúgócsapatunknak ez
volt az első idénye a magasabb, megyei
II. osztályban. Elsődleges cél a bennmaradás lehetett, ami teljesült. Sőt, az
őszi szezonban olyan jól játszottunk,
hogy sokáig a negyedik helyen álltunk,
meglepetést okozva a többi együttesnek. A szezont a 7. helyen zártuk a 16
csapat közül. 28 meccsen léptünk pályára. 12 győzelem, 12 vereség mellett
négyszer játszottunk döntetlent, így 40
pontot szereztünk. Negyven gólt lőttünk, ám 51-et kaptunk.
Utánpótlás (U16) mérkőzésen:
Ecser S.E. – Ferihegy-Vecsés III.:
0-7
U13 csapat: Gyáli BKSE – Ecser
5-0
S.E.: 5
0

Honlap:
www.ecser.hu
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Közösségépítés is: új ecseri lakosok is részt
vettek a szemétszedésben

Skultéty Dorka, Kovács Ilona, Kéri Tiborné és Skultéty Dániel a Cserfa Kuckó Óvodát képviselték
Ecser Nagyközség Önkormányzata hulladékgyűjtési akciót szervezett május
28-án, mely mintegy negyven helybeli
részvételével zajlott le.
Az Ady Endre utcai Sporttelepen Gál
Zsolt polgármester üdvözölte a jelen lévőket, majd megbeszélték, hogy melyik
csapat mely részen fogja szedni a szemetet. A fő cél a belterület megtisztítása
volt, ám szerencsére jutott erő a kültéren

elhelyezett szemét eltávolítására is.
Az utcai szemét slágere a sörös- és
energiaitalos doboz volt. A külterületeken viszont egyértelműen a kommunális hulladék vitte el a pálmát. Emellett
azonban a szemetet szedők találkozhattak más érdekességekkel is, mint például
kerti ülőgarnitúra maradványaival, vagy
autó hátsó ülésével, sőt letépett óriásplakát-darabokkal is. Az ezekből keletkezett

Bacsa István, Kozma Barbara, Harazin László, Kürti Dóra, Garami József, Barta
Zoltán, Szallerné Sohajda Ildikó, Takács Sándor, Cserháti László, Kürtiné Molnár
Tünde.

hulladék eltávolítását az EKO Kft. munkatársai később, munkagép segítségével
végezték el.
Az eseményt értékelve Gál Zsolt polgármester elmondta, hogy rég nem volt
már szemétszedés Ecseren, jóllehet az
önkormányzat mintegy 8 éve szervezi
meg rendszeresen minden évben ezt a
programot. Ez alól kivétel csak a tavalyi év volt, illetve az azt megelőzőben is
csak egy pici részen tudtak lebonyolítani
egy kisebb akciót. Eddig mindig a külterületeken, az Ecserre bevezető utak mellett szedték a szemetet. Most azonban az
újonnan ide települt ipari vállalkozások
már lefedik ezeket a részeket, így most
a településvezetés őket próbálja rávenni
arra, hogy tartsák rendben a környezetüket.
A faluban és annak utcáin való rendtevés az önkormányzat és a helybeliek feladata maradt. A településvezető egyúttal
az iránti reményét is kifejezte, hogy az
akcióval talán példát mutatnak azoknak,
akik elszórják a szemetet, hiszen nyilvánvalóan a szemétszedésen nem azok
vannak jelen, akik elszórják azt.
A külterületi utak közül pillanatnyilag
egyedül a Merzse felé vezető nem tarto-
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zik önkormányzati hatáskörbe, ám mint Gál Zsolt polgármester kifejtette, igyekeznek
visszaszerezni ezt az utat. A
Merzse mocsár meglátogatására viszont sokan járnak
arrafelé.
A vasútállomás és környékének rendben tartása viszont
egy kisebb fajta szélmalomharcot jelent, hiszen a helyi
vezetés minden héten megpróbálja az ott szétdobált hulladékot összeszedetni. Sajnos
azonban az időről időre újra
termelődik, s hiába vannak
kihelyezve szemetesek, azok
mellett is szét van dobálva
minden.
A jelenlegi szemétszedési
napon a polgármester Barta
Zoltán jegyzővel, Kun Attilával, az EKO Kft. vezetőjével,
illetve az EKO Kft. munkatársaival közösen vállalták
ennek a területnek a megtisztítását. A rendbetételre-váró
többi területet pedig az ecseri
lakosok vállalták el. A helyi

Környezetvédelem
intézmények,
egyesületek,
civil szervezetek vezetői és
munkatársai korábban is vettek már részt ilyen akcióban,
s nem volt ez másként ez alkalommal sem.
Külön örömét fejezte ki a
polgármester, hogy új arcokat, olyanokat is lehetett látni
a szemétszedők között, akik
még csak nemrég kötöztek
Ecserre. S noha ebből még
nem lehet pontosan lemérni
az ecseri lakóközösség erősödését, az viszont tény, hogy
azok közül a családok közül,
akik korábban rendszeresen
eljártak az eseményre, néhányan most nem tudtak eljönni.
Viszont jöttek új családok,
amit látva a polgármester
bizakodva állapította meg,
hogy ez annak a jele, hogy
szeretnének beilleszkedni a
helyi közösségbe – ami így
sikerülni is fog nekik, s ezáltal erősödik majd a helyi közösség is.
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Az önkéntes tűzóltók szemétszedői: dr. Molnár Zsuzsanna,
Vinis László, Orgoványi Zoltán és Orgoványi Zoltánné

A nyugdíjasok csapata: Környei Béláné, Baran Mihályné, Szilágyi Ferencné, Sosovicza Jánosné és Csele István

Kiss Katalin és fia, Kiss Mátyás is aktív volt ezen a délelőttön

Lukácsné Vágvölgyi Tünde és Környei Emese az Andrássy Utcai Óvodából jöttek szemetet szedni

Kun Attila, Gál Zsolt, Barta Zoltán, Cserháti László a vasútállomásnál gyűjtik a szemetet
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Kigyulladt egy családi ház alsó szintje
Egy kétszintes családi ház alsó szintje
égett Ecseren 2022. május 15-én, vasárnap délután, az Apponyi utcában. A
fővárosi hivatásos és az ecseri önkéntes
tűzoltók érkeztek a helyszínre, négy vízsugárral oltották a lángokat. Az egységek
a munkálatok közben egy gépkocsit eltávolítottak az udvarról. A tüzet sikerült körülhatárolni, majd eloltani. A felső szintet
is megvizsgálták és kiszellőztették az
épületet.
***

Mit kell tudni az
elektromos tüzek
megelőzéséről?
A mai kor emberét mindenhol elektromos készülékek veszik körbe. Mára annyira természetessé vált valamennyiünk
számára ezek használata, hogy sokan nem
is gondolnak arra, hogy meghibásodásuk
milyen súlyos károkat tud okozni.
A régi elektromos hálózatok kötései, elektromos vezetékeinek
keresztmetszete már nem biztos,
hogy a háztartásban újonnan beszerzett
nagy teljesítményű elektromos berendezéseket üzemszerűen el tudja látni elektromos energiával. A régi elektromos
vezetékek kötései és a nem megfelelő
átmérőjű elektromos vezetékek melegedhetnek. A melegedés hatására az átmeneti
ellenállás megnő, ezzel tovább gyorsítva
a melegedés folyamatát, mely túlmelegedéshez vezethet. A túlmelegedés hatására
az elektromos vezetékeken lévő műanyag
szigetelés megolvadhat és meggyulladhat, ezzel a környezetére tűzveszélyt
jelentve.
Sajnos az elmúlt években, így idén is
több esetben fordult elő Ecseren olyan
tűzeset, amit elektromos berendezés
meghibásodása okozott, az ebből eredő
tűz súlyos károkat jelentett a családok
otthonában.
A tűz keletkezési okai körül az elektromos energia az utóbbi években országosan is növekvő tendenciát mutat, amely
összességében több milliárd forint anyagi
kárral járt.
Jó tanácsok az elektromos tüzek
megelőzése, az otthonok védelme
érdekében:
• Túlmelegedés, rendellenes működés,

furcsa, égésre utaló szag esetén azonnal
válasszuk le az elektromos berendezést a
hálózatról, húzzuk ki a konnektorból!
• A kismegszakítókat, biztosítókat csak
szakemberrel cseréltessük, javíttassuk!
• Használat előtt nézzük át elektromos
berendezéseinket, a csatlakozókat és a
vezetékeket, hogy nincsenek-e eltörve,
megrepedve!
• Ne terheljük túl a hosszabbítókat, elosztókat, több elektromos hosszabbító kábelt ne csatlakoztassunk egymásba! Lehetőleg
földelt eszközöket használjunk!
• Ne használjon hosszabbítót, kábeldobot feltekerve! A feltekert kábel terhelve
túlmelegszik, megolvad, tüzet, égési
sérülést okoz.
• Az elektromos fűtőkészüléket soha ne
takarjuk le, ne tegyük közel bútorainkhoz, éghető anyagból készült tárgyainkhoz!
• Ha nyaralni indulunk, vagy hosszabb
időre elutazunk, ne hagyjuk áram alatt,
konnektorba dugva az elektromos berendezéseket, mivel ezek még kikapcsolt
készenléti állapotban is fogyasztóként
üzemelnek! Esetleges meghibásodásuk
tüzet okozhat!
• Kizárólag szabványos elektromos
készülékeket használjunk! A szaküzletek
csak ezeket árulják! A piacokon vásárolt
bizonytalan eredetű villamos készülékek
veszélyesek!
• A jó kapcsoló és a jó csatlakozó üzem
közben nem melegszik. Ellenkező esetben cseréltesse ki!
• Lámpáiban mindig a foglalatnak
megfelelő méretű és teljesítményű
izzókat használjon!
• Tilos a biztosítékok megtalpalása,
drótozása, mert tüzet okozhat!
• Az elektromos hálózatban keletkezett
hibákat minden esetben szakemberrel javíttassa meg!
Mit tehetünk, ha mégis bekövetkezik a
baj?
1. Ártalmatlanítsunk! Ne vesződjünk
a kikapcsoló-gombbal, hanem azonnal
húzzuk ki a kigyulladt elektromos berendezést a konnektorból, vagy csapjuk le
a biztosítékot. Áramtalanítás előtt ne érjünk a készülékhez!
2. Oltsuk el a tüzet! Kisebb elektromos tűz esetén jól jöhet a tűzoltó pokróc,

de használhatunk hagyományos tűzoltó
készüléket, porral vagy gázzal oltót is.
Elektromos tüzet ne oltsunk vízzel, mert
halálos áramütést szenvedhetünk!
3. Hívjunk segítséget! Ha egyedül nem
boldogolunk, hagyjuk el a helyiséget és
hívjuk a tűzoltókat! Csak akkor térjünk
vissza, ha engedélyt kaptunk.
Az Ecseren bekövetkezett hasonló
jellegű tüzek során nagyon jó érzés
volt látni a szomszédok, a lakosság
segítőkészségét a bajbajutottak irányába.
Figyeljünk a szomszédokra, segítsük
egymást!
dr. Molnár Zsuzsanna
Ecseri Önkéntes Tűzoltó Egyesület
tagja

Május elsejétől tilos
az avar és a kerti
hulladék égetése!
Ecser Önkormányzatának a köztisztaságról,
a hulladékkezelésről, a hulladékok szelektív
gyűjtéséről és a környezetvédelemről szóló
17/2005. (X.14.) rendelete értelmében május
elsejétől szeptember 30-áig tilos az avar és a
kerti hulladék nyílt téri égetése.
Vegyük igénybe az alternatív lehetőségeket!
Avart és kerti hulladékot elsősorban hasznosítani szükséges, komposztálással. Javasoljuk még,
hogy használják a zöldhulladék-szállítást.
A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy lehet, hogy az a
környezetére tűz- vagy robbanásveszélyt ne
jelentsen.
Szabadban tüzet és üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem szabad, s
veszély esetén, vagy ha arra szükség nincs, a
tüzet azonnal el kell oltani.
A tüzelés és a tüzelőberendezés használatának helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a
tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz
eloltható.
Mi a teendő, ha a zöldhulladék-szállítás engedélyezett mértékénél, fél köbméternél több
nyesedékem, ágam van, és az méreténél fogva
nem fér be a zsákokba?
Ilyen esetben a hulladék tulajdonosának kell
gondoskodnia az elszállításról, például konténer rendelésével.
Bővebben: www.ecser.hu
Ecseri Polgármesteri Hivatal
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Lehetséges még a nevelés?
Iskoláinkban egyre több a fegyelmezetlenség, egyre több joguk van a gyermekeknek, egyre csökken
a pedagógus becsülete. A mai világban bizony egy
fordított helyzet kialakulását, sőt mondhatnánk
virágzását éljük. Nem helyes, nem követendő,
hogy a diák diktálja a tempót, és a tanár minden
tekintetben kiszolgáló-személyzetté silányul. Ezt
a nézetet néhány kutató is alátámasztja olyan gondolatokkal, hogy a gyermektől nem szabad semmit
elvárni, mert sérül a „kis lelke”, ha teher alá helyezik. Egyes esetekben még azt is megfigyeltem, ha
a diák kívánsága – vagy még rosszabb: elvárása –
nem teljesül maradéktalanul, akkor minden további
nélkül a tanárnak ugorhat… Esteleg a szüleik fejezik ki az iskola felé „nemtetszésüket”.
Ebben a szituációban a tanárok visszavonulásának jelensége figyelhető meg. A közeledés helyett a
nevelő egyre távolabb kerül a növendéktől. Védeni
próbálják saját magukat, védőfalakat építenek maguk köré, hogy a diákok ne is tudják őket megközelíteni. A közöny, a félelem és a nemtörődömség
falai ezek. A tanárok gyakran nem tudják kezelni a
növendékek neveletlen magatartását, mert nem értik meg az azok gyökerénél rejlő problémát. Ezért
az órán tanúsított magatartásukat személyes támadásnak véve még távolabb kerülnek egymástól.
Vannak tanárok, akik félnek attól, hogyha nyitnak a diákok felé, akkor sebezhetővé válnak, elveszik tekintélyük. Szabaddá kell válniuk, és tudniuk kell megnyílni szívükkel mások felé, hogy ne
rejtőzködjenek többé álarcok vagy a félelem, és az
előítéletek falai mögé. „Az emberi érettség igazából azt jelenti, hogy az ember az agyát és a szívét is
közelebb viszi másokéhoz” (VANIER, 2002,7). Ha
valakihez közelebb megyünk, feladva azt a távolságot, amely még biztonságot ad nekünk, lebontva
ezzel a védőfalakat lelkünk mélyén, sokkal könynyebben kaphatunk sebeket, mert védtelenebbek
vagyunk. A közeledés nem egy véletlenül, hanem
a bizalom növekedésének arányában végbemenő folyamat. Ha növekedik bennünk a bizalom,
egyre közelebb tudunk kerülni embertársainkhoz
és Istenhez. A néhány hónapos gyermek feltétlen
bizalommal elfogadja anyja közelségét. A kicsit
nagyobb gyermek is anyja közelében érzi igazán
jól magát. Mennyire nem véletlen, hogy Jézus azt
kérte tőlünk, hogy legyünk olyanok, mint a gyermekek. Így is fogalmazhatott volna: növekedjetek
a bizalomban, haladjatok a növekedés útján az
érettség felé.
Vannak, akik szeretnének nyitni, szeretnének
tanáraikkal élő, gyümölcsöző kapcsolatot kialakítani, vágynak arra, hogy emberként kezeljék őket.
Nem mindig képesek ezt a megfelelő módon tudatni a nevelővel. Vannak, akik rossz magatartásukkal
próbálják felhívni magukra a figyelmet, ezt a segélykiáltást a nevelő persze gyakran nem érti, vagy
félreérti.
Amikor diákokkal beszélgettem, azt tapasztaltam, hogy kiengesztelhetetlen ellentétet véltek
felfedezni a jogok és kötelességek között. Azt gondolják, akinek kötelessége van, annak nincsenek
jogai és fordítva. Ezért, mivel kényelmesebb jogokat birtokolni, elutasítanak minden kötelességet.

Saját jogrendet alkotnak, vagy a jelenleg hatályos
jogrend minden létező lehetőségét, illetve kiskapuját kihasználják saját céljaik elérésére és akaratuk
érvényesítésére.
Nincs ellentét a két fogalom között. Az embernek vannak ugyanis kötelességei és jogai. Nem
kötelessége vagy jogai vannak. Tehát senki nem
mondhatja: nekem jogaim vannak, neked pedig kötelességeid. Évtizedekkel ezelőtt a pedagógiát művelők kidolgozták a nevelés tényezőire vonatkozó
nevelési alapelveket. A kegyelem érvényesülésének és a nevelő hatások egységének elve mellett
két fontos egymást kiegészítő és meghatározó elvet
fogalmaztak meg és fogadtak el.
Az egyik a gyermeki személyiség figyelembevételének elve. Ez azt jelenti, hogy a gyermekség teljes értékű, de sajátos emberi létállapot, sajátságos
személyiségi jegyekkel és jellemző vonásokkal. (A
gyermek nem kicsinyített felnőtt…)
A másik elv a nevelő vezető-szerepének elve.
Ez azt jelenti, hogy a nevelőnek kell megterveznie, irányítani a nevelés folyamatát és a hatóerők
rendszerét (még akkor is, ha a nevelés két- vagy
többoldalú kapcsolat). A megélt szeretetből fakadó
tekintélyére támaszkodva.
Ha jól megfigyeljük, ez a két elv egymást segíti
és egymást értelmezi.
A gyermek személyiségét figyelembe kell venni – ez így rendjén is van – azért, mert gyermek
és nem felnőtt, mégis, amikor különféle jogokat
formál a nevelés jogosságát megkérdőjelezve, azt
sugallja ő a felnőtt, ő akar diktálni. Ha elfogadjuk, hogy a gyermek nem kis felnőtt, akkor vissza
kell utasítani a tőle jövő összes romboló „felnőttes
igényt”. A gyermek maradjon gyermek. Ez az idő
ugyanis arra való, hogy megtanulja és elsajátítsa
azt, ami az élethez feltétlenül szükséges. Ez az állapot elsősorban befogadó állapot.
A nevelőnek kell irányítania a nevelés folyamatát, mégpedig tudatosan megtervezett és megszervezett formában. Ha ezt nem teszi meg, mulasztást
követ el, nem végzi lelkiismeretesen munkáját. Ne
a diák tervezze meg a nevelő helyett az oktatásnevelés menetét, állomásait és lefolyását. Ezzel
persze nem kívánjuk az oktalan tanári kegyetlenkedést, irreális követelményeket és szükségtelen
testi fenyítést üdvözölni.
Egyértelműen elhatároljuk magunkat azonban a
tanárok szükségtelen sakkban tartásától, amelynek
egyértelmű következménye munkájuknak ellehetetlenülése. A követelmények gyenge szinten való
tartása annak érdekében, hogy a kellemetlenségeket elkerüljék, megint a nevelő vezető-szerepének
elvét csorbítaná.
Ez az áldatlan állapot csak akkor változhat meg,
ha gyökeres változás megy végbe tanári szemléletünkben. A nevelő nemcsak munkaidejében teljesíti
kötelességét, amikor a növendékekkel a tanintézményben foglalkozik, hanem egész élete példa a
növendék számára. A nevelő feladata tehát, hogy
odalépjen mellé, megértse problémáit, hogy tudjon
vele együtt örülni és vele együtt szomorkodni.
Dr. Csiba Tibor esperes, plébános,
mentálhigiénés lelkigondozó
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Ballagás a falu két óvodájában

Gyermeknap a Cserfa Kuckó Óvodában.
Cikk a 6. oldalon.
Zölden minden jobb. Zöldítenek az Andrássy Utcai Óvodában a gyerekek. Cikk
a 4. oldalon.

2022. május 22-én három gyermek járult első alkalommal Csiba Tibor
esperes úr elé szentáldozáshoz.

