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Döntött a képviselő-testület: gazdagodik 
Ecser két játszótere 

A Wertheim-család cirkuszi produkciója a művelődési házban
Az Ecseren már ismert Wertheim cirkusz szórakoztató pro-
dukcióval lepte meg a falu kicsinyeit január 7-én. A produk-
ciót voltaképpen egy család tagjai adják elő, akik közül az 
édesapa és a három lányuk egyaránt járatos a legkülönfélébb 
zsonglőr mutatványokban, bohóctréfákban. Jó volt nézni, 
ahogy egy család szórakoztatta a gyerekeiket elhozó ecseri 
családokat. Volt, aki a szülőkkel érkezett, volt, aki a nagyma-
mával. A lényeg, hogy üdítően és tartalmasan telt a szombat 
délután a művelődési házban.

Jennifer lábzsonglőr mutatványa

A szupertehetséges artistapalánta, Jázmin hullahoppozik

Az izgalom a tetőfokán Jól érzik magukat a gyerekek

Az önkormányzat képviselő-
testülete 2022. december 14-én 
tartotta soron következő ülését.
Az ülés meghívott vendége volt 
dr. Molnár Zsuzsanna az Ecse-
ri Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
képviseletében, melynek tájé-
koztatóját elfogadta a testület. 
Szintén elfogadásra került az 
Ecserért Községfejlesztő és Szé-
pítő Egyesület tájékoztatója is. 

A képviselő-testület jóváhagy-
ta a Monor és Térsége Többcélú 
Önkormányzati Kistérségi Tár-
sulás ingatlanvagyon megosz-
tásával kapcsolatos fenntartási 
költségek szétbontását. Egyide-
jűleg a képviselők elfogadták, 

hogy a vagyonértékesítést kö-
vetően a korábbi Intézmény 
Szolgálatra eső vagyonrészéből 
a lakosságszám szerinti telepü-
lésarányos vagyonrész kerüljön 
Gyömrő, Pilis és Monor város 
önkormányzata részére megfi ze-
tésre. 

Döntés született, hogy a Tár-
sulás 2021. évi pénzmaradványa 
az akkor érvényes lakosságszám 
alapján kerüljön a Társulás tag- 
települései között megosztásra 
és kifi zetésre. Gál Zsolt polgár-
mester felhatalmazást kapott, 
hogy a döntésről tájékoztassa a 
Társulási Tanács elnökét. 

A testület megalkotta önkor-

mányzati rendeletét a 2022. évi 
költségvetésről szóló rendele-
te módosításáról és megbízta a 
polgármestert, hogy a központi 
közbeszerzéshez történő csat-
lakozásra vonatkozóan meg-
állapodást írjon alá. Határozat 
született a Laky Ilonka Általá-
nos Iskola ellátási körzethatárát 
illetően, amit Ecser nagyközség 
közigazgatási határában jelöltek 
meg. 

Összeget határoztak meg a 
képviselők a Szent Antal és a 
Tölgyfa utcai játszóterekre tör-
ténő játszóelemek beszerzésére. 
Elfogadásra került a polgármes-
teri beszámoló.

Tüdőszűrés: február 9-10-13-án
A Törökbálinti Tüdőgyógyin-
tézet kihelyezett tüdőszűrést 
tart 2023. február 9-én csütör-
tökön, 10-én pénteken, 13-án 
hétfőn Ecseren, a Rábai Mik-
lós Művelődési Házban, mind 
a három nap 8 és 18 óra között. 
(Cím: Ecser, Bajcsy-Zsilinsz-
ky utca 3.)

Kérjük, a vizsgálatra hoz-
za magával személyazonosító 
igazolványát, TAJ kártyáját, 
illetve ha van, az előző évi tü-
dőszűrő igazolást!

A szűrővizsgálat a 40 év 
feletti lakosoknak évente egy 
alkalommal továbbra is ingye-

nes.
40 éves kor alatt, illetve 

munkahelyi alkalmassági vizs-
gálathoz a vizsgálat díja 1700-
Ft, mely országosan egységes 
összeg. A befi zetés a szűrésen 
átvehető csekken történik a 
postán. A 14-18 év közötti 
gyermekek szűrése ingyenes, 
de beutaló és szülői beleegye-
ző nyilatkozat szükséges. A 
törvény által kötelezettek, 
illetve a 18 évnél idősebb ta-
nulóknál, akiknek az oktatási 
törvény ezt előírja, a vizsgálat 
természetesen ingyenes. Bő-
vebben: www.ecser.hu
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Több útfejlesztés várható idén is

Tisztelt Ügyfeleink!
Ezúton szeretnénk tájékoztatást adni 

arról, hogy a 2023-as évben nem kerül-
nek postázásra a kukákra való érvénye-
sítő matricák.

Társaságunk a közszolgáltatás igény-
bevételének jogosultságát személyes el-
lenőrzéssel és digitális rendszer segítsé-
gével valósítja meg.

Ezzel összefüggésben továbbra is ki-
emelten fontos, hogy lakott ingatlan ese-
tén a közszolgáltatás igénybevétele, illet-
ve a díj fi zetése kötelező.

Megértésüket és együttműködésüket 
köszönjük!

Duna-Tisza közi 
Hulladékgazdálkodási Nonprofi t Kft.

Matrica nem lesz 
idén a kukákra

Gál Zsolt polgármester és Barta Zol-
tán jegyző a renény, a szeretet, a béke  
lángjával

Nagy tervekkel indulunk neki a 2023-as esz-
tendőnek, ugyan az előrejelzések alapján nehéz 
gazdasági év elé nézünk, nemcsak a lakosoknak, 
hanem az önkormányzatnak is még jobban oda 
kell fi gyelnie a kiadásaira. 

Ecser kötelező feladatainak ellátásához a 
központi költségvetésből kapott támogatás nem 
fedezi az intézményeink fenntartását sem, az 
elszabadult közműárak pedig további jelentős 
kiadást jelentenek nekünk is. A településünk fej-
lődése viszont nem állhat meg. Már tudjuk, hogy 
2023-ban több állami beruházás ideiglenesen fel-
függesztésre került, bízom benne, hogy rövid idő 
múlva ezek folytatásáról is döntés születhet. Ez 
minket a Magyar Közút által üzemeltetett utak 
felújítása tekintetében érint. 

Mindezek ellenére bizakodóan állok az idei 
évi feladataink elé, hiszen több fejlesztést ter-
vez a képviselő-testület ebben az évben is. Már 
előzetesen döntés született több utca burkolatá-
nak cseréjéről, tervben van további utca, utcák 
burkolása is. Idén is a kritikus részeken hozzá 
kell nyúlnunk a csapadékvíz-elvezető rendszer-

hez. Sajnos vannak olyan területeink, ahol a 
beépítéseket megelőzően nem gondoltak a 
csapadékvíz-elvezetésre, így erre most utólag 
szükséges megoldást találni. Forrásunk erre a 
feladatra nincs, ugyan tavaly 6 millió forintot 
nyertünk pályázaton ároképítésre, de ennek 
sokszorosára lenne szükség. 

Ebben az évben is tervezzük a településen 
lévő tűzcsapok számának bővítését, igyekszünk 
a település tűzivíz ellátottságán javítani. A tavalyi 
évben sikerült a Száz Kéz Egyesülettel közösen 
a Gagarin közben lévő játszótérre új elemeket 
telepítenünk, szándéka a képviselő-testületnek 
a játszótereink további fejlesztése, ezért új ját-
szóelemek kerültek megrendelésre a Szent Antal 
utcai játszótérre és a Tölgyfa utcai játszótérre is. 

Idén sem marad el a fásítási program. A tavalyi 
aszályos időszak miatt kiszáradt vagy kiöregedés 
miatt kivágott fákat pótoljuk. Ismét beadtunk pá-
lyázatot fák beszerzésére, valamint saját forrás-
ból is tervezünk ültetni. Rövidesen elkezdődik 
az új sportpálya területének körbekerítése, bízom 
benne, hogy az idei évben további lépéseket is 

tudunk tenni annak 
érdekében, hogy 
egy jobb helyszínen, 
többféle sportolási 
lehetőséget tudjunk 
biztosítani lakosaink-
nak. A részletekről 
rövidesen tájékozta-
tást fogok adni itt, a 
Cserfa újságban. 

Még 2022-ben elindítottuk két gyalogos-átke-
lőhely tervezését, a tervek elkészültek, még kiiga-
zításokat kell végezni rajtuk, utána elindíthatjuk 
az engedélyezési folyamatot. Régi küzdelem ez, 
de a mostani forgalmi helyzetben talán még fon-
tosabb és sürgetőbb a megoldás. Megrendelésre 
kerültek a forgalom lassítására szolgáló kijelző 
táblák, valamint a forgalomlassításra fi gyelmez-
tető útburkolati jelek festése, az időjárás függ-
vényében ezek rövidesen elkészülhetnek. Több 
helyen kell pótolnunk az eltűnt utcanévtáblákat 
és új közlekedési táblák kihelyezését is el kell 
majd végeznünk. Több ingatlant vásárolt meg a 
település, most is folyamatban van néhány út 
visszavásárlása, ezzel is igyekszünk lehetősé-
get teremteni az Ecsert terhelő átmenő forgalom 
csökkentésére. A kamerarendszer további bőví-
tését is célul tűzte ki a képviselő-testület. 

Mint látszik, sok még a feladat, de igyekszünk 
ezekre megoldást és forrásokat keresni.

Minden kedves lakosunknak jó egészséget és 
boldog új évet kívánok magam és a képviselő-
testület nevében.

Gál Zsolt polgármester

Karácsonykor is világított Ecseren 
a Betlehemi Láng
A Betlehemi Születés Templomában 
meggyújtott láng Gödöllőre érkezett, 
onnan hozta Ecserre Gál Zsolt polgár-
mester és Barta Zoltán jegyző. 

A Betlehemi békeláng története a XI. 
századba nyúlik vissza, amikor II. Orbán 
pápa felhívására fi renzei lovagok csatla-
koztak a keresztes hadjárathoz, hogy el-
hozzák a reményt jelképező békelángot 
Betlehemből. A békelángot a fi renzei ka-
tedrálisban helyezték el, és az emberek 
innen vitték tovább saját otthonaikba.

Betlehem Jézus szülővárosa. Itt talál-
ható a Születés Temploma, a világ egyik 
legrégebben működő temploma, amelyet 
a legenda szerint Jézus születésének he-
lyén emeltek. Építését Szent Ilona Augus-
ta szorgalmazta 326-ban. Makariosz püs-
pök kezdte meg a munkálatokat, melyeket 
333-ban fejeztek be.

A betlehemi láng újkori története 
Ausztriában kezdődött 1986-ban, amikor 
Linz város televíziós karácsonyi műsorá-
nak alkotói a betlehemi láng Ausztriába 
szállításával próbálták felhívni az embe-
rek fi gyelmét egy sérült gyermekek meg-
segítésére szervezett rendezvényre.

Azóta az Osztrák Cserkészszövetség 
minden évben repülőgéppel szállítja 

Bécsbe a betlehemi bazilika örökmécse-
séről meggyújtott lángot, amit cserkészek 
visznek szét a világba, hogy advent har-
madik vasárnapjától mindenki számára 
elérhetővé váljon, és emlékeztessen arra, 
hogy Isten egykor emberré lett és hogy 
szeret minket.

A láng Ecseren is hirdeti a reményt, a 
szeretetet és a békét.
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Soltész Miklós: „A Tájház felújítással az ecseriek 
példát mutatnak másoknak is”
Az óévben, december 11-én került sor Ecse-
ren a felújított Tájház ünnepélyes átadójára, 
amit olyan nagy érdeklődés övezett a he-
lyiek részéről, hogy alig fértek el az épület 
udvarán. 

Az ünnepséget megtisztelte jelenlétével 
Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egy-
házi és nemzetiségi kapcsolatokért fele-
lős államtitkára, dr. Szűcs Lajos, a körzet 
országgyűlési képviselője, Paulik Antal 
szlovák nemzetiségi parlamenti szószóló, 
Racskó Erzsébet, az Országos Szlovák Ön-
kormányzat elnöke, dr. Király Katalin, a 
Szlovák Kulturális Intézet igazgatója. Az 
ecseriek részéről Gál Zsolt polgármester, 
Aszódi Csaba András az Ecseri Szlovák 
Önkormányzat elnöke, Dr. Csiba Tibor es-
peres, Barta Zoltán jegyző, a helyi szlovák 
önkormányzat képviselő-testületének tag-
jai, valamint a civil szervezetek vezetői vet-
tek részt az eseményen. 

Soltész Miklós ünnepi köszöntőjében 
hangsúlyozta, hogy igen méltányos al-
kalommal, az öröm, Advent harmadik 
vasárnapján került sor erre az örömteli 
eseményre, melyre vonatkozó szeretettel-
jes meghívást köszönettel fogadta a helyi 
szlovák vezetők részéről. Kiemelte, hogy 
boldogan tett eleget e meghívásnak és meg-
lepődött, amikor utána olvasott, hogy való-
jában mi is készült el most itt Ecseren. Azt 
tudta, hogy egy tájházról van szó, az azon-
ban, hogy ilyen kevés pénzből ilyen szépen 
felújították, mégis példa értékű, amiért Isten 
áldását kérte a szervezőkre. 

Elmondta, hogy amikor örömről beszé-
lünk, neki egy könyv jut az eszébe, aminek 
az a címe, hogy Az élet játéka. A könyv ar-

ról szól, hogy egy kicsi gyermek, egy kicsi 
lány nagyon nehéz élethelyzetbe kerül. És 
édesapja, amikor magukra maradtak kettes-
ben, megtanította az élet játékára, azaz nem 
másra, mint az örömre. Hogy vegye észre az 
életben, minden pillanatban, minden perc-
ben, minden nap, hogy annyi szép, annyi 
örömteli van, hogy fölösleges szomorkodni. 
S ez a kicsi lány, amikor már nagyobb lett, 
elkerült egy nagyon morcos nagynénihez, 
aki jólétben élt, gazdag volt, jómódban ten-
gette az életét – s azért ’tengette’, mert úgy 
tűnt, hogy mindene megvan, a másik oldal-
ról pedig mindenen csak bosszankodott, dü-
höngött. És ez a lányka megtanította őt örül-
ni. Megtanította erre utána a falut, utána az 

iskolában az iskolástársait is és végül min-
denkit. Érdemes megszerezni ezt a könyvet, 
nagyon sokat lehet belőle tanulni, hiszen 
amikor úgy érezzük, hogy sok-sok fájdalom, 
sok-sok lelki gyötrődés, fi zikai fájdalom ér 
minket, vagy bosszankodunk valami miatt, 
akkor ha ezt a játékot tudjuk játszani a gyer-
mekekkel családon belül, az megszépíti, 
megerősíti az életünket. Most pedig, amikor 
sajnos a világban annyi mindennel bosszan-
tanak bennünket, annyi mindent elrontanak 
úgymond a nagyhatalmak, akkor igenis ve-
gyük észre, hogy a körülöttünk lévő világ-
ban akár most Adventkor, akár Advent után, 
majd pedig a jövő évben is, sok-sok szép-
ség vesz körül minket. Ezért kiemelte, hogy 
amikor meglátta itt Ecseren ezt a kicsi há-
zat, amikor megnézték azt belül elnök úrral, 
képviselő és polgármester úrral, látta, hogy 
itt micsoda fantasztikus munkát végeztek. 
Öröm volt azt látni, hogy mesterek, az ecse-
riek itt összefogva, megvalósították azt, ami 
az egyik álmuk. Az államtitkár egyúttal azt 
is megköszönte, hogy mindezzel az ecse-
riek példát mutatnak másoknak is. S hogy 
az öröm vasárnapján, Advent idején össze-
fogással, együtt lehet örülni szlovákoknak 
és magyaroknak, s óriási nagy szükség van 

Barta Zoltán, Soltész Miklós, Szűcs Lajos és Gál Zsolt a felújított Tájházban

Aszódi Csaba András és Soltész Miklós
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erre. Az államtitkár végezetül Isten áldását 
kérte az ecseriekre nagyon szép hátra lévő 
Adventet, majd pedig gyönyörű szép, áldott 
Karácsonyt kívánva. 

Paulik Antal, a szlovák nemzetiség par-
lamenti szószólója nagy örömét fejezte ki, 
hogy jelen tud lenni a felújított Tájház ünne-
pélyes átadóján. Rámutatott, hogy most tél-
víz idején, amikor jön a hideg, az emberek 

keresik a meleget 
és szükségük van 
egy menedékre, 
egy otthonra, ahol 
megtalálják ezt 
a meleget, s ahol 
várhatják az ün-
nepeket, várhatják 
a szomszédaikat, 

meghívhatják barátaikat. S ezzel nemcsak 
az emberek és a családok vannak így, ha-
nem az emberek nagyobb csoportjai is, mint 
például a szlovák szervezet Ecseren. Ennek 
szintén szüksége van egy saját menedékre, 
egy olyan helyiségre, épületre, ahol talál-
kozhatnak, ahol megnézhetik, illetve bemu-
tathatják a múltjukat őrző tárgyaikat, s ahol 
különböző rendezvényeket szervezhetnek 
meg. Ezt a munkát a Pest környéki falvak-
ban az elmúlt évtizedekben elég aktívan 
elkezdték a szlovák szervezetek. Új ottho-
nokat teremtettek maguknak, mint például 
Kistarcsán, vagy felújították, bővítették 
a régit, mint például Ecseren. S emlékei 

szerint a jelenlegi 
ecseri körülbelül 
a negyedik ilyen 
avató ünnepség, 
amelyen részt vett 
az utóbbi években. 
S csakúgy, mint 
a háborúhoz, úgy 
az építkezéshez is 
három dolog kell: 

a pénz, a pénz és megint csak a pénz.  E 
tekintetben kiemelte, hogy el kell ismer-
ni a kormányunknak, hogy az elmúlt évek 
során viszonylag bőkezűen támogatta az 
ilyen kezdeményezéseket. Most, hogy si-
került felújítani ezt az épületet, lesz egy 
helye a Zöld Koszorú ecseri együttesnek, 
ahol találkozgathatnak, ahol programokat 
szervezhetnek, ahol megmutathatják gye-
rekeiknek, hogy hogyan éltek korábban az 
elődeik. Végezetül azt kívánta mindenki-
nek, hogy a karácsonyi ünnepeket töltsék 
olyan hangulatban, olyan körben, amilyet 
kívánnak önmaguknak, azt követően pedig 
az új évre, hogy maradjon annyi energiájuk 
legalább a következő feladatok elvégzésére, 
mint amennyi addig volt, míg ezt a házat fel 

tudták újítani. 
Racskó Erzsébet, az Országos Szlovák 

Önkormányzat elnöke véleménye szerint a 
Pest környéki szlovák szervezetek bizonyos 
értelemben példaként szolgálhatnak az or-
szág más régióiban élő szlovákok számára, 
hiszen természetes, hogy a jó gyakorlatot 
és tapasztalatokat átveszik egymástól. Úgy 
vélte, hogy az ecseri közösség és ez a ház 
már akkor is, amikor még nem volt ilyen 
szép, központja volt annak a törekvésnek, 
amelynek keretében az ecseriek és az ecse-
ri fi atalok – amit fontos hangsúlyozni  – a 
tájház falai közül kivitték az értékeiket meg-
mutatni, és a mindennapok és az ünnepi na-
pok részévé tették ezeket a hagyományokat. 
Meglátása szerint talán ez a legfontosabb, 
amit tenni lehet annak érdekében, hogy az 
értékek, amelyeket őseiktől örököltek ne 
vesszenek el. Ehhez a tevékenységhez pedig 
gratulációját fejezte ki és megköszönte azt a 
munkát, amit az ecseriek végeztek és Soltész 
Miklós államtitkárhoz csatlakozva ahhoz is 
gratulált, hogy valóban ekkora közös erőfe-

szítéssel, szerény forrásból csodát tettek itt 
az ecseri Tájházban.          

„A Tájház felújítását támogatta Magyaror-
szág kormánya a   NEMZ-E-22-00053 és  a 
NBER-KP-1-2022/1-000218 számú pályá-
zatokkal összesen 4.500.000,- Ft értékben”.

Bakó Bence és Bakó Nóri énekével köszönti az eseményt

Az énekkórus zenekari kísérettel ünnepelt

Csiba Tibor esperes megáldja a Tájházat
Racskó Erzsébet

Paulik Antal
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Ismét összefogtak az ecseriek, hogy advent időszakában vidám-
ságot vigyenek a szürke vasárnapi estébe. A helyi civil szerve-
zetek, – különösen az Ecseri Önkéntes Tűzoltó Egyesület, az 
Ecseri Polgárőr Egyesület, az Ecseri Kommunális Szolgáltató 
Kft., a Koszta-Sped Kft. – világító díszekkel övezték járművei-
ket, hogy azután zeneszó mellett körbejárják a település utcáit. 
Emellett a rendezvény keretében  több helyütt hallhatták az ér-
deklődők a Páduai Szent Antal Templom Gitáros Énekkarát. A 
felújított Tájház avató ünnepsége után az Andrássy Utcai Óvo-
dánál, majd a Kálvária utcai keresztnél adtak koncertet. Céljuk 
az ünnepi hangulat megjelenítése volt. Reméljük mosolyt csal-
tak a helyiek arcára és jó szívvel fogadták őket.Tekintsék meg 
fényképes összeállításunkat.

Fénymenet, gitárzene, hangulatos látványfelvonulás

A szervezők egy csoportja
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December 15-én ismét megtartotta az 
ecseri önkormányzat képviselő-testülete 
az Idősek karácsonyát, melyre szeretet-
tel meghívták a település valamennyi 70 
éven felüli lakosát, akik zsúfolásig meg-
töltötték a Rábai Miklós Művelődési Ház 
nagytermét. 

Az ünnep alkalmából Gál Zsolt polgár-
mester köszöntötte a vendégeket, akik ezt 
követően az Andrássy Utcai Óvoda kicsi-
nyeinek műsorát tekinthették meg, majd 
pedig Gáti Pál nótaénekes adta elő osztat-
lan sikert arató programját, amit a közön-
ség vastapssal jutalmazott. A rendezvény 
végeztével a meghívottak átvehették az 
önkormányzat ajándékcsomagját is Kará-
csony alkalmából. Gál Zsolt polgármester 
ünnepi köszöntőjét Tóthárpád Ferenc: A 
Hírhozó című versével kezdte, mely az 
örömhírt, Jézus megszületését közlő leg-
fényesebb csillagról szól. Ezt követően 
elmondta, hogy az elmúlt két év a pandé-
miával, a félelemmel telt el, amiből alig 
tudtunk kikászálódni, amikor máris egy 
újabb borzalom kezdődött a közvetlen 
környezetünkben. Emlékeztetett, hogy a 
jelenlévők között vannak olyanok, akik 
a saját bőrükön tapasztalhatták gyermek-
ként, fi atalként a háború borzalmait – ami 
most itt van a szomszédunkban! 

Hangsúlyozta, hogy megváltozott körü-
löttünk a világ, az emberek mások lettek, s 
mára a régi és jó dolgok eltűntek. Nagyon 
sok család nagyon nehéz helyzetbe került 
– de nem veszíthetjük el a reményt. S a 
Karácsony pont ilyen alkalom: a remény 

megújulásának alkalma – majd megismé-
telte a bevezetőben elmondott vers utolsó 
szakaszát: „Aztán fénye elhalványult, /de 
ha akarod, /minden évben, decemberben, 
/újra felragyog.” Majd azt kívánta, hogy 
minden jelen lévőnek, az ő szeretteiknek 
és valamennyi ecserinek az otthona és az 
egész falu ügyében a remény felragyog-
hasson – amit ha akarnak, fel is fog ra-
gyogni. 

A településvezető ezt követően elmond-
ta, hogy az adventi koszorú fényei, a négy 
gyertya évszázadok óta a biztosan bekö-
vetkező, mindannyiunkra váró örömhírre 
fi gyelmeztetnek. Arra, hogy nem vagyunk 
reménytelenül magunkra hagyva és ki-
szolgáltatva ebben a világban. Az ünnep 
hangulatában a másik emberre fi gyelünk 
és arra gondolunk, hogy mit nyújthatnánk 
szeretteinknek, azoknak, akik fontosak 
számunkra. S ez a mi legemberibb érté-

künk. Nem drága ajándékok jelentik sze-
retetünket, hanem hogy önmagunkból mit 
adhatunk. Az az ember, aki nem csak saját 
magáért él, aki igazi harmóniát tud terem-
teni belső világában, saját lelkében és a 
maga környezetében, mindenekelőtt csa-
ládjában, ami talán kisugározhat a bará-
tok, munkatársak felé is. S ahol harmónia, 
béke, szeretet van, ott meghitt, bensőséges 
kapcsolatokra épülő családot lehet terem-
teni, amely érzelmi, lelki közösséget, él-
ményt nyújt. A polgármester hangsúlyoz-
ta, hogy az idősek generációja megmutatta 
a fi atalabb generációnak, hogy csak így 
lehet az otthon melegét valósággá, meg-
élhetővé tenni. Ezt követően köszönetet 
mondott ezért a példamutatásért és egy-
ben a saját és az önkormányzat nevében 
mindannyiuknak békés, szeretettejes kará-
csonyi ünnepeket és egészségben eltöltött 
boldog új évet kívánt. 

Az idősek karácsonya és a legfényesebb csillag

Az Andrássy Utcai Óvoda műsora

A közönség feszült fi gyelme

Gáti Pál
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Megszűnt a települési ügysegéd félfogadása Ecseren

Mozaik

A Járási Hivatalok létrejöttekor vezet-
ték be a települési ügysegédi félfogadást, 
amely azokon a településeken biztosított 
bizonyos ügyekben helyben ügyintézési 
lehetőséget, amely nem volt járási köz-
pont, és kirendeltség sem működött. Ele-
inte heti három napon fogadott ügyfeleket 
Ecseren települési ügysegéd, majd a félfo-
gadás időtartama folyamatosan csökkent, 
végül havi kettő órára. A Kormányhivatal 
rendszeresen jegyezte az ügyfélforgal-
mat, ami havi egy-két főre redukálódott. 
A Miniszterelnökség az ecseri ügysegédi 
kitelepülés megszüntetéséről döntött. Ez-
zel nem vagyunk egyedül, sok településen 
ugyanígy történt. A jövőben a Kormányab-
lak busz rendszeres érkezésével kívánják 
biztosítani az ügyintézési lehetőséget az 
ecseri ügyfelek számára.

A Kormányablak busz jóval szélesebb 
ügyintézési lehetőséget jelent, hiszen álta-

la helyben intézhetőek például a személyi 
okmányok is. A Kormányablakbusz ér-
kezéséről honlapunkon és a Pest megyei 
Kormányhivatal honlapján tájékozódhat-
nak.

www.kormanyablak.hu/hu/pest-megye-
mobiliz%C3%A1lt-ugyfelszolgalat

Ajánljuk még fi gyelmükbe a Rábai 
Miklós Művelődési és Közösségi Házban 
létesült Mesterséges Intelligenciával Tá-
mogatott Ügyintézési Pontot, ahol hétféle 
ügytípusban tudnak eljárást kezdeményez-
ni:

- hatósági erkölcsi bizonyítvány igény-
lése

- vezetői engedély pótlása
- állandó személyazonosító igazolvány 

pótlása
- okmányérvényesség ellenőrzése
- jármű forgalomból való kivonása és ki-

vonás meghosszabbítása

- anyakönyvi ügyek (születési, házassá-
gi, bejegyzett élettársi kapcsolat)

- lakcímbejelentés (MIA-en kizárólag 
saját nevében járhat el az állampolgár)

A MIA gép a művelődési ház nyitvatar-
tási idejében használható.

hétfőtől - csütörtökig 08.00. és 18.00. 
óra között.

pénteken 08.00. és 16.00. óra között.
hatósági ügyekben a Vecsési Járási Hi-

vatal Hatósági Osztálya fogadja az ügyfe-
leket:

cím 2220 Vecsés, Szent István tér 1.
e-mail jarasihivatal.vecses@pest.gov.hu
telefon (29) 555-21.
A Vecsési Kormányablak elérhetősége:
cím 2220 Vecsés, Fő utca 246-248. 
Market Central Bevásárló Központ
e-mail jarasihivatal.vecses@pest.gov.hu   

telefon 1818 (0-24 órában elérhető).

Megjelent a régi 
Ecsert bemutató 
2023. évi falinaptár
A Magyarországi Szlovákok Kulturális 
Intézete, a Zöld Koszorú Hagyományőr-
ző Kör és az Ecseri Szlovák Önkormány-
zat gondozásában elkészült a 2023. évi 
naptár. Lapjai archív ecseri fényképeket 
tartalmaznak. A fotók Bánfalvi László 
helyi lokálpatrióta gyűjteményéből szár-
maznak. Az oldalakon hajdani épületek 
fedezhetők fel, de sokan ráismerhetnek 
elődeikre is. Megfi gyelhetjük az emberek 
öltözködési szokásait, amit a képek kö-
zötti eligazodást magyarázó szöveg segít.
Forgassák szeretettel!

Új eszközöket kapott az Ecseri 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Az idén közel húsz millió forintnyi felsze-
relést adhatott át a Pest Megyei Katasztró-
favédelmi Igazgatóság a megyében működő 
önkéntes tűzoltó egyesületek, a mentőszerve-
zetek, valamint az önkormányzati tűzoltósá-
gok számára.

A felszerelésekből részesült az Ecseri Ön-
kéntes Tűzoltó Egyesület is. Az átadó ünnep-
ségen az ecseri önkéntes tűzoltókat az egye-
sület elnöke, ifj. Méhész Pál képviselte.

Az elnyert eszközöket december 22-én, 
Monor Katasztrófavédelmi Kirendeltség 
épületében vehették át az egyesületek és az 
önkormányzati parancsnokságok képviselői.

Branyiczky Márk tűzoltó dandártábornok, 
a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgató-
ság igazgatója megköszönte az egyesületek 
és az önkormányzati tűzoltók egész éves ál-
dozatos munkáját. Az igazgató kiemelte azt, 
hogy a Pest megyei egyesületekre mindig 
lehet számítani, nemcsak a megyében, ha-
nem országos szinten is helyt állnak. A most 
átadott eszközök a mindennapi munkát segí-
tik, ezzel is növelve a beavatkozás hatékony-
ságát.

A pályázatokat még tavasszal írták ki az 
önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok 
és az önkéntes tűzoltó egyesületek részére. 
Előbbiek esetében a rendelkezésre álló 225 
millió forintos keretre mind a hatvan önkor-
mányzati tűzoltóság pályázatot nyújtott be. 

Az önkéntesek támogatására rendelkezésre 
álló forrásra hatszáznégy egyesülettől érke-
zett pályázat. Pest megyéből harminc önkén-
tes tűzoltó egyesület 13 988 183 Ft értékben, 
három önkormányzati tűzoltóság 3 318 965 
Ft értékben, valamint kettő önkéntes mentő-
szervezet 725 824 Ft. értében nyert el támo-
gatást.

Az önkormányzati és önkéntes tűzoltósá-
gok a pályázaton EDR-rádiókat, védőesz-
közöket (légzőkészülékhez tartalék álarc, 
tartalék kompozit palack, benzinmotoros 
áramfejlesztő, benzinmotoros zagyszivattyú, 
búvárszivattyú, mászóöv, bevetési védőruha, 
védőcsizma, védőkesztyű, védősisak), illetve 
tűzoltótechnikai eszközöket, kéziszerszámo-
kat, egyéb felszereléseket (porral oltó, hab-
bal oltó, kapacs, szikracsapó, ásólapát, bon-
tóbalta, csáklya, csapszegvágó, feszítővas, 
kordonszalag, mentőkötél, terelőkúp, forga-
lomirányító lámpa, elsősegély-felszerelés) 
nyerhettek el.

ifj . Méhész Pálnak gratulál Branyiczky 
Márk tábornok
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www.szeverborgyogyasz.hu
vagy telefonon: 06-30/881-8998 (hétköznap 8-20 óráig)

Dr. Széver 
Krisztina

Budapest, XVII. kerület, Zrínyi u. 226. 
SZERDA

BŐRGYÓGYÁSZATI MAGÁNRENDELÉS

h

2022. december 18-án, vasárnap délután – 
kétéves szünet után – újra a „Mindenki ka-
rácsonya” című rendezvényre kezdtek gyüle-
kezni a meghirdetett fellépők, a családtagjaik, 
a rajongóik és mindazok, akik kíváncsiak 
voltak arra, milyen produkcióval kápráztatják 
el lakótársainkat a Rábai Miklós Művelődési 
Házban rendszeresen edző, „gyakorlatozó” 
táncos/énekes civil szervezetek. 15 óra után 
néhány perccel gyúltak ki először a színpadi 
fények – a legfi atalabb korcsoportokat kép-
viselő, Cserfa Kuckó Óvoda „énekesei” mu-
tatták be, közel két héten keresztül gyakorolt 
énekes-programjukat. Felkészítő pedagógu-
saik, név szerint Kovács Ilona, Iván Anikó és 
Zahorecz Renáta büszkén biztatták meghaj-
lásra a program végén a csemetéket.

A legkisebbeket jogosan megillető vastaps 
után a tánc, a zene és a mozgás harmóniáján 
hosszú évek óta munkálkodó Nazirah has-
táncosok mutatták be négy rövid jelenetben, 
milyen táncokat tanultak felkészítő tanáruk, 
Kozma Barbara fáradhatatlan irányításával. 
Először az ovisok, utánuk az alsósok majd a 
felsősök, végül a felnőtt hölgyek kápráztatták 
el táncukkal a nézőteret teljesen megtöltő kö-
zönséget.

Az est harmadik fellépője a fáradhatatlan 
Nyugdíjas Csoport volt, akik közel tízperces 
egyvelegükkel bizonyították, hogy a Covid-
időszak miatt kiesett két év sem szegte a lel-
kesedésüket, a szorgalmukat. 

A Petruskák – sorozatos megbetegedések 
miatt nem tudtak színpadra lépni, a tervezett 
fellépésük miatti kényszerű, közel 20 perces 
szünet után Virágné Szilágyi Edina két E-

Dance tánccsoportja 
mutatott be modern, 
korszerű tánczenére 
koreografált tánc-
jeleneteket, szinte 
megelőlegezve a 
„Mindenki karácso-
nya” zárófellépése, 
az Animal Canni-
bals koncert han-
gulatát. Ricsipí és 
QKa MC félórával 

korábban érkezett, pár perc alatt megtartották 
a hangpróbát – a tervezettnél majdnem fél-
órával korábban, de a közönséget ott tartva –
elkezdték a programjukat! Már az első szám 
végén ott csápoltak a legifjabbak a színpad 
előtt, a második dalnál már az anyukák is fel-
pattantak – és ez így maradt a közel egyórás 
koncert utolsó másodpercéig. A nagyterem 
már teljes fényárban úszott, amikor a két rap-
per úgy megvonatoztatta a jelenlévőket, hogy 
arra sokáig fognak emlékezni, akik a Futball 
VB döntője helyett a Mindenki Karácsonyát 
választották.

A szervezők ezúton is köszönetet monda-
nak a Polgármesteri Hivatalnak, az ő támoga-
tásuk nélkül nem jöhetett volna létre a Rábai 
Miklós Művelődési Ház évadzáró rendezvé-
nye – az ő nevükben is békés karácsonyt és 
boldog, gondtalan új évet kíván a művelő-
dési ház stábja; Bartháné Szász Edina, Sinka 
Krisztina, Tátrai Erzsike és Szever Pál.

Mindenki karácsonya

A gyerektáncosok is nagy sikert arattak
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Tűzoltófejlesztés 
a biztonságunkért
Hasznos eszközökre fordította az Ecseri 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület a Magyar 
Falu Programban elnyert támogatást.

A Magyar Falu Program nemcsak az 
önkormányzatok fejlődését segíti, de ki-
váló segítség a civil szervezeteknek is.

Az Ecseri Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
pályázatot adott be a Magyar Falu Prog-
ram Falusi Civil Alap keretében „civil 
közösségi tevékenységek és feltételeinek 
támogatása” címmel kiírt pályázatra, esz-
közbeszerzésre „Légzőkészülékekkel a 
biztonságunkért és fejlődésünkért” meg-
jelöléssel.

A pályázat sikeres volt. A megnyert ösz-
szeg: 1.593.496 Ft.

Ebből, az alábbi, igen komoly felszere-
lést tudták megvásárolni:

PSS- A Tüdőautomata, FPS 7000 Tel-
jesálarc (4db), PSS 5000 DP BG7000 
SCS légzőkészülék (2db), Dräger PSS 
Menekülő kámzsa (1 db), PSS 5/7000 
Mentőcsatlakozó (1 db), Acélpalack (4 
db), Nomex palack huzat (4 db).

Hálásan köszönjük a Magyar Falu 
Programnak a lehetőséget!

Minden tekintetben sikeres és eredmé-
nyes lett ez a beruházás.

Bútorokat adományozott a 
JYSK az iskolának

Harminc darab asztalt és 120 széket ado-
mányozott a JYSK a Laky Ilonka Általá-
nos Iskolának. Az ecseri gyermekek javát 
szolgáló ajándékot Jaroslaw Sobczyk, a 

cég Ecseri Logisztikai Központjának ve-
zetője adta át Kiss Katalin igazgatónak és 
Gál Zsolt polgármesternek 2022. decem-
ber 20-án. Köszönjük a JYSK segítségét!

Telekadó 
adatbejelentéssel 
kapcsolatos 
teendők
2022. évi változások esetén a telkeket 
érintő adatbejelentést 2023. január 16-ig 
kell megtenni az önkormányzati adóható-
ság felé.

A telekadó tárgya: a beépítetlen belterü-
leti föld és földrészlet. A telekadó alanya 
az, aki az év első napján a telek tulajdo-
nosa, vagy vagyoni értékű jog jogosultja. 
Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tu-
lajdoni hányadaik arányában adóalanyok.

Az adózónak a telekadóról az adóköte-
lezettség keletkezését, illetve változását 

követő tizenöt napon belül kell adatbeje-
lentését teljesítenie.

A tulajdonos tehát a változást követő év 
január 15. napjáig benyújtja az adatbeje-
lentést a telekadóról.

Az adókötelezettséget érintő változás 
nemcsak a tulajdonjog keletkezése vagy 
megszűnése, hanem a telek átminősítése, 
alapterület módosulása, telekalakítás stb.

Figyelem! Az, hogy az adásvételi 
szerződésnél ügyvéd működik köz-
re, és hogy a tulajdonjog változása 
a földhivatalban bejegyzésre kerül, 
nem pótolja az adatbejelentést. Az 
eladónak és a vevőnek egyaránt be 
kell jelentenie az adóhatóságnál 
az eladás, illetőleg a vétel tényét, 
hiszen e nélkül a hatóság nem szer-
ez tudomást a változásról.

Adatbejelentés benyújtásának 
elmulasztása esetén: Amenny-
iben az adózó egyáltalán nem tesz 
adatbejelentést, az önkormányzati 
adóhatóságnak törvényi lehetősége, 
hogy ellenőrzést folytasson le, 
illetőleg az ellenőrzésben feltárt 
adókülönbözetet elévülési időn 
belül több évre visszamenőlegesen 
megállapítsa.

A telekadó adatbejelentésének 
megtételére az „Adatbejelentés a 
telekadóról” nyomtatvány szolgál.

További részletek: www.ecser.hu
Ecseri Polgármesteri Hivatal

Jaroslaw Sobczyk, a cég Ecseri Logisztikai Központjának vezetője Kiss Katalin is-
kolaigazgató és Gál Zsolt polgármester társaságában

Az Ecseri Katolikus Templomban de-
cember 24-én karácsonyi áhítatot és 
pásztorjátékot tartottak. A szép ünnepre 
zsúfolásig megtelt a templom. a Délután 
5 órakor az áhítat nyitotta a sort, amely 
során szépirodalmi műveket és énekeket 
hallhattak a jelenlévők. A pásztorjáték-

ban, mely bemutatta Jézus születését 
egykori és jelenlegi katolikus hittanosok 
szerepeltek. A zenei kíséretet a Szent 
Antal Gitáros Énekkar szolgáltatta.

A műsor után Csiba Tibor esperes úr 
mutatta be a karácsonyéjjeli szentmisét.

Pásztorjáték és karácsonyéjjeli mise
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Hálaadás és újévi szentmise a békéért

Lélekgondozó

A Cserfa következő, 2023. 02. 
száma február 17-én jelenik meg. 
Nyomdába adás: február 10.  
Lapzárta: február 6.

AA CsCsererfafa kkövövetetkekezőző 20202323 0202

Honlap: 
www.ecser.hu

Szilveszter este tartottak hálaadó szentmisét az Ecseri Templomban. Csiba Tibor es-
peres úr köszönetet mondott a híveknek az egész évi odaadó imáikért, munkájukért és 
támogatásukért. Fényképek segítségével mutatta be az év fontos eseményeit, az ünne-
peket és a közösségi összejöveteleket.

Esperes úr ismertette, hogy 2022-ben soha nem látott összeget, 54 millió forintot 
sikerült a templom és a plébánia javára fordítani. Köszönhető ez Magyarország Kor-
mánya támogatásának. Külsejében újult meg a templom, és a plébánia tetőterében kö-
zösségi terem került kialakításra.

2023. január elsején reggel 8 órakor kezdődött újévi misét Tibor atya a békéért celeb-
rálta és felolvasta Marton Zsolt megyéspüspök körlevelét.

„Kedves Testvérek!
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia fájdalmasan állapította meg legutóbbi 

ülésén, hogy a szomszédunkban és a világ más tájain dúló háborúknak politikai és tár-
gyalásos eszközökkel eddig nem lehetett véget vetni. Ezért a hívektől fokozott fi gyelmet 
és elsősorban imát kérünk püspök társaimmal együtt annak kieszközlésére, hogy – első-
sorban Ukrajnában, de a világ más pontjain is – megvalósulhasson a béke.

A béke közös kincsünk, amely abból a tudatból fakad, hogy valamennyien Isten gyer-
mekei vagyunk és egymást úgy kell szeretnünk, mint testvéreket. A béke azonban nem 
ingyenes ajándék, tennünk kell azért, hogy megvalósuljon! A békét mindannyian első-
sorban a saját szívünkben tudjuk megteremteni, ez állandó megtérésünk egyik kiemelt 
szándéka lehet. Fogadjuk el egymást hibáinkkal és tévedéseinkkel együtt és fogadjuk el 
békével azokat a helyzeteket is, amelyeket a Mennyei Atya számunkra készített, és ame-
lyek néha nehézségeket jelentenek. Tegyünk a békért családunkban, munkahelyünkön, 
plébániai közösségünkben és a tágabb környezetünkben.

Mindenkit buzdítok, hogy imával, jótettekkel, böjttel csatlakozzon közös szándékunk-
hoz: legyen béke Ukrajnában és az egész világon! Erre a szándékra hangzik ma el a 
hívek könyörgése, erre a szándékra ajánlják fel az atyák a mai szentmisét. Kérem mind-
annyiótokat, hogy amíg a szomszédos országot háború sújtja, tartsatok ki a békéért 
való imádságban, és amikor csak tehetitek a közös imaórákon, igeliturgiákon, szentmi-
séken és személyes imádságaitokban is legyen jelen ez a szándék.

Kérjük a béke ajándékát magunk és a világ számára – nemcsak január elsején!
Marton Zsolt
váci püspök”

Hálaadás és újévi 
szentmise a békéért
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Advent első vasárnapját megelőzően már novemberben világítottak Ecser központjában az ünnepi fények. Köszönhető ez az Eurovill 
Kft . dolgozói gyors munkájának. Ecser Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete döntött arról, hogy az energiaválság elle-
nére is felszerelteti a fényeket, csak azok mennyiségét csökkenti. Reméljük, minden lakosunk megelégedésére szolgált a díszkivilágítás.

Százötvenen búcsúztatták az óévet a Rábai Miklós Mű-
velődési Házban. A bálozók Abonyi Attila zenéjére rop-
ták a táncot. Negyed ötig mulattak a vendégek. A tom-
bola nyertese Szilvásváradra utazhat a párjával egy 
wellness panzióba. Köszönet illeti a szervezőket fárad-
ságos munkájukért!

Ecser polgármestere, önkormányzati képviselői, az 
önkormányzati bizottságok tagjai ebben az esztendő-
ben is üdvözlőlappal és maguk készítette ajándékkal 
lepték meg a település lakosait. Az ajándékot a Cserfa 
újság decemberi számával együtt juttatták el a helyi 
postaládákba.
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