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A Farkasfalka Motoros Baráti Társaság 
megtartotta 9. felvonulását Ecseren. 
Dr. Tanczik Balázs plébános megáldotta 
a rendezvényt és maga is motorra pattant.

Cikk: 8. oldal
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Rendkívüli testületi ülés – június 24.
A június 24-én megtartott rendkívüli kép-
viselő-testületi ülés meghívott vendégei 
dr. Csipler Norbert rendőralezredes, kapi-
tányságvezető és Tóth Zoltán rendőrszá-
zados, őrsparancsnok voltak.

A képviselő-testület elfogadta a Monori 
Rendőrkapitányság és a Maglódi Rendőr-
őrs 2019. évi tevékenységéről szóló be-
számolót. (Az új kapitányról szóló bővebb 
ismertetésünket a 9. oldalon olvashatják).
Szintén elfogadta a testület dr. Kovács 
Kléh Lászlónak az ecseri I. számú házior-
vosi körzet, valamint dr. Hahn Máriának 
a II. számú háziorvosi körzet 2019. évi 
tevékenységéről szóló beszámolóját. El-
fogadásra került dr. Verasztó Mihály fog-
orvos, valamint a védőnői szolgálat 2019. 
évi tevékenységéről szóló beszámoló is. 
A képviselők elfogadták az Ecseri Önkor-
mányzati Konyha, valamint a Nyugdíjas 
Klub 2019. évi tevékenységéről szóló be-
számolókat is, valamint megerősítették a 
11/2020.(V.29.) számú polgármesteri ha-
tározatot és elfogadták az EKO Kft. 2019.
évi normál egyszerűsített éves beszámoló-
mérlegét és eredménykimutatását.

Hasonlóképpen elfogadásra került az 
Ecser Sport Egyesület, valamint a Vecsés 
és Környéke Család- és Gyermekjóléti 
Szolgálat 2019. évi tevékenységéről szó-
ló beszámoló is. A testület megalkotta 
16/2020.(VI.25.) számú önkormányza-
ti rendeletét az önkormányzat 2019. évi 
költségvetéséről szóló 3/2019.(II.27.) 
számú önkormányzati rendelet módo-
sításáról. Megalkotta továbbá 7/2020.
(VI.25.) számú önkormányzati rendeletét 
az önkormányzat 2019. évi költségvetési 
zárszámadásáról. Az előterjesztés szerint 
fogadta el a testület a polgármesteri hiva-
tal, a Cserfa Kuckó Óvoda, az Andrássy 
Utcai Óvoda, a Rábai Miklós Művelődé-
si és Közösségi Ház, valamint az Ecseri 
Önkormányzati Konyha 2019. évi marad-
ványelszámolását. A képviselő-testület 
jóváhagyta az Andrássy Utcai Óvoda és 
a polgármesteri hivatal, a Cserfa Kuckó 
Óvoda és a polgármesteri hivatal, a Rá-
bai Miklós Művelődési és Közösségi Ház 
és a polgármesteri hivatal, az Ecseri Ön-
kormányzati Konyha és a polgármesteri 
hivatal, valamint az önkormányzat és a 
polgármesteri hivatal között kötendő, a 
gazdálkodással kapcsolatos munkameg-
osztás és felelősségvállalás rendjéről ké-
szült megállapodást. Az előterjesztés sze-
rint ezzel egyidejűleg a 106/2019.(VI.12.), 

a 107/2019.(VI.12.), a 108/2019.(VI.12.), 
a 109/2019.(VI.12.) és a 132/2018.
(VII.02.) számú határozatok érvényüket 
vesztették. 

A képviselők szintén elfogadták az 
Ecseri Önkormányzati Konyha 2019. évi 
belső ellenőrzéséről szóló jelentést és ez-
zel egyidejűleg megbízást kapott a pol-
gármester, hogy az ajánlat szerint kössön 
szerződést a K.F. Kontrolling Kft-vel az 
önkormányzat és intézményei 2020. évi 
belső ellenőrzési feladatainak ellátására, 
valamint a K.A. Audit Gazdasági és Pénz-
ügyi Tanácsadó Kft-vel könyvvizsgálói 
munkára, a 2020-as évre vonatkozóan. 

Meghirdette pályázatát a képviselő-testü-
let a „Szép kert, tiszta környezet” díj el-
nyerésére is, melynek célja Ecser kulturált 
települési környezetének fejlesztése. 

A 2020. évi óvodai nevelésmentes na-
pokat pedig a Cserfa Kuckó Óvodában au-
gusztus 28., péntekre, az Andrássy Utcai 
Óvodában augusztus 31., hétfőre határoz-
ták meg. 

A képviselő-testület tudomásul vette az 
Üllő város településrendezési eszközeinek 
6 részterületét érintő módosítást azzal a 
kikötéssel, hogy Ecser Nagyközség Ön-
kormányzata az eljárás további folyama-
tában részt kíván venni. A testület szintén 
tudomásul vette Budapest Főváros Tele-
pülésszerkezeti Tervének (TSZT 2017.) és 
Budapest Főváros Rendezési Szabályzatá-
nak módosítási felülvizsgálati tervezetét 
azzal a feltétellel, hogy Ecser Nagyközség 
Önkormányzata az eljárás további folya-
matában részt kíván venni. 

A képviselő-testület szintén tudomá-
sul vette a Budapest XVII. Naplás út és 
Tarcsai út összekötését szolgáló út kisza-
bályozásának felülvizsgálati KÉSZ mó-
dosítását azzal a kikötéssel, hogy Ecser 
Nagyközség Önkormányzata az eljárás 

további folyamatában részt kíván venni. 
A képviselő-testület pályázat benyúj-

tásáról határozott a helyi önkormány-
zatokért felelős miniszternek az állam-
háztartásért felelős miniszterrel közösen 
meghirdetett, önkormányzati feladatellá-
tást szolgáló fejlesztések támogatására, a 
megjelölt belterületi utak, járdák, hidak 
felújítási célkeretében az Árpád utca fel-
újítására, önrész biztosításával. A testület 
megbízta a polgármestert, hogy a pályá-
zatot nyújtsa be a Magyar Államkincstár 
Pest Megyei Igazgatóságához, az elektro-
nikus felületen. 

Szintén megbízást kapott a polgármes-
ter, hogy a helyi 
Esélyegyenlő-
ségi Program 
felülvizsgálatát 
indítsa el. A 
képviselő-tes-
tület elutasítot-
ta az Országos 
Egyesület a 
Mosolyért Köz-
hasznú Egye-
sület kérelmét, 
valamint tudo-
másul vette és 

támogatja Budaörs Város Önkormány-
zatának, továbbá Tárnok Nagyközség 
Önkormányzatának 2020. szeptember 1. 
napjától a Fővárosi Agglomerációs Ön-
kormányzati Társuláshoz történő csatla-
kozási szándékát és hozzájárul a Társulási 
Megállapodás módosításához a jelen elő-
terjesztés 1. számú mellékletének megfe-
lelően. Egyidejűleg jóváhagyja az egysé-
ges szerkezetű Társulási Megállapodást 
és felhatalmazta a polgármestert annak 
aláírására is. 

Megbízást kapott Gál Zsolt polgármes-
ter arra is, hogy a Cserfa Kuckó Óvoda 
épülete melletti Grassalkovich tér előtti 
útszakaszon szalagkorlát kiépítésére, va-
lamint a Petőfi  utca – Rákóczi utca gya-
logjárdája melletti csőkorlát kiépítésére 
kössön szerződést. 

Arra is megbízást kapott a településve-
zető, hogy az Ipartelepen új bekötőút kiala-
kításához szükséges terület megvásárlását 
követően kössön szerződést a DPMV-től 
kapott ajánlat szerint vízvezetékakna és 
tűzcsap áthelyezésére, melyhez a testület 
az útépítésre elkülönített keretből támoga-
tást biztosít. Az ülés végén a képviselő-tes-
tület elfogadta a polgármesteri beszámolót. 

MMeghhhhhhhhhhghiiiiirddette pááááápállllllllll áááá atatttáááátátátátát aa kkkkkéép iiselőlőlőlőlőllőlőlő testüüüütü támoga jtja BB ddaöör
Az új rendőrkapitány tájékoztatóját tartja a testületi ülésen 
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Webshopunk lakberendezési dekorációkat,
 kerti eszközöket, gyerektermékeket, illetve 

természetbarát, ökotermékeket is árusít

Tisztítani kell az árkokat!
A Cserfa újság megjelenésekor – remé-
nyeim szerint – már túl leszünk a szú-
nyoggyérítésen. 

Az előzményekről tájékoztatom az új-
ság olvasóit. 2018-ban szerveztünk elő-
ször gyérítést, előtte ilyen tevékenységet 
az önkormányzat nem látott el. Sajnos a 
katasztrófavédelem kapacitása és anyagi 
lehetőségei nem adottak, ezért kell az ön-
kormányzatnak külső vállalkozás bevo-
násával elvégeztetni ezt a munkát. A kör-
nyék településeivel összefogva közösen 
repülőről történő szórást rendeltünk meg 
2018-ban, így lényegesen olcsóbb volt 

mindhárom településnek. A szúnyoggyé-
rítés így is meghaladta alkalmanként a 
félmillió forintot. 2018-ban egy alkalom-
mal az esti órákban történt a permetezés, 
tavaly a vállalkozó javaslatára megpró-
báltuk a reggeli órákban a szórást, de ez 
nem bizonyult hatásosnak. Vannak egyéb 
befolyásoló tényezők is, nem tudják eső-
ben és erős szélben végezni a tevékenysé-
get, ezért kértük a vállalkozót, hogy eze-
ket fi gyelembe véve keressünk egy napot 
és esőnapokat is megjelöltünk. Sajnos a 
vírushelyzet miatt nem engedélyezték a 
repülőről történő szórást, illetve az eddig 

használt permetszert sem lehet idéntől 
felhasználni. Ennek megfelelően a földről 
(autóról) végzik a gyérítést, kérésünknek 
megfelelően az esti órákban. 

Más települések tapasztalatait begyűjt-
ve és a vállalkozó javaslatát fi gyelembe 
véve választottunk a két módszer közül. 
Bízom benne, hogy amikor ezt a cikket 
olvassák, már elvégezték a munkát, illet-
ve remélem, hogy hatásos ez a módszer 
is. A szúnyogok szaporodási ciklusa na-
gyon rövid, ezért kérek mindenkit, hogy a 
kertekben lévő pangó vizeket, gyűjtőedé-
nyekben gyűjtött és tárolt csapadékvize-

ket lehetőleg szüntessék meg, akadályoz-
zák meg a szúnyogok szaporodásának 
otthont adó helyszínek kialakulását.

Az elmúlt években több alkalommal 
özönvízszerű eső lepte meg az ország kü-
lönböző részeit. Sajnálatos módon Ecser 
sem maradt ki eb-
ből. Szerencsére 
nálunk emberéle-
tet nem veszélyez-
tetett a hirtelen 
nagy mennyiség-
ben lezúduló víz, 
de pincéket, házak 

alatt kialakított 
garázsokat több 
esetben öntött el 
a csapadék. Saj-
nos az árkok nem 
tudnak ekkora 
vízmennyiséget 
elszállítani, ezért 
kérjük, hogy az 
ingatlantulajdo-
nosok rendszere-
sen tisztítsák ki az előttük lévő ároksza-
kaszokat. Van néhány kritikus pontja a 
településnek, ezek közül a Szent István 
utca alsó szakaszán található átemelő az 
egyik. Itt kicseréltettük a szivattyút, il-
letve egyeztettünk a működtetését végző 
céggel, hogy milyen további fejlesztések 
szükségesek a működés biztonságossá té-
teléhez. 

Az Arany János utca felső szakaszán 
a nyár folyamán egyeztetni fogunk a la-
kosokkal, hogy a tervek szerinti árok ki-
alakítását hogyan tudjuk megvalósítani, 
mert itt az árkok mélysége és helyenként 
az árok lejtésének iránya nem megfelelő. 

Településünkön több helyen eltorla-
szolták az átereszeket, van, ahol szándé-
kosan befalazták vagy ki sem alakították 
a vízelvezetés lehetőségét, és van, ahol a 
lezúduló víz által hozott hordalék okozott 
fennakadásokat. A takarítás során az át-
ereszekből több minden került elő, példá-
ul labdák, esőkabát, locsolókanna, olajos 
fl akonok és nagy mennyiségben pille pa-
lackok, amelyek a kisebb-nagyobb letört 
ágakkal, gallyakkal komoly akadályokat 
képeztek a víz elfolyásában. Ezek eltávo-
lításra kerültek. Az EKO Kft. és az 
Ecseri Önkéntes Tűzoltók szivaty-

Az ünnep előestéjén, augusztus 19-én 19 órai 
kezdettel a 

TNT együttes 
ad koncertet a sportpályán.

Tűzijáték
Augusztus 20-án, a szentmise után, várhatóan 
10 óra 15 perckor kezdődik 

az Ecserért díjak átadása 
a művelődési házban. Az ünnepi eseményt 
szintén nyilvános kulturális műsor követi. 

Szent István-napi műsor

A tisztítatlan árkok, a betömődött átereszek következménye a telkek elöntése lehet, 
amit meg kell előznünk. Védekezzünk közösen a nagy esőzések ellen!
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Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatni szeretném Önöket, hogy a megváltozott egészségügyi 
helyzetben 2020. július 8-ától hogyan módosul az Ecseri Polgármesteri Hivatal félfoga-
dási rendje.

Egészségük védelme és a megbetegedések elkerülése érdekében hivatalunkban törté-
nő ügyintézésnél a továbbiakban is a telefonos vagy elektronikus ügyintézés működik! 
Amennyiben személyesen szükséges ügyet intézni, egyeztessenek időpontot az illetékes 
ügyintézővel! Elérhetőségeink változatlanok. Telefonszám: 06-29/335-161, E-mail: pol-
garmesterihivatal@ecser.hu, Ügyfélfogadási idők: Hétfő: 08.00.-12.30. és 13.00.-18.00. 
Szerda: 08.00.-12.30. és 13.00.-16.00. Péntek: 08.00.-12.00.

Polgármesteri és jegyzői személyes ügyfélfogadás is csak előzetes időpont-egyeztetés 
és témamegjelölés után lehetséges.

Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink fi gyelmét, hogy az Önök és munkatársaink egészségé-
nek védelme érdekében a félfogadás során szájat és orrot eltakaró maszk használata, 
valamint a Hivatal bejáratánál történő kézfertőtlenítés mindenki számára kötelező.

A veszélyhelyzet helyébe lépett járványügyi készültségre fi gyelemmel tisztelettel kér-
jük ügyfeleinket, hogy ügyintézés céljából továbbra is csak halaszthatatlan ügyben, elő-
zetes telefonos időpont-egyeztetés után fáradjanak be a hivatalba. Ügyeiket elektroni-
kus úton vagy telefonon intézzék az elkövetkező időszakban. 

A telefonos megbeszélés mindenképpen előnyös: Időpont-egyeztetés esetén nem kell 
várakoznia. Tudunk előzetes felvilágosítást adni. El tudjuk mondani, ha már hivatalt 
kell felkeresnie. Fel tudunk készülni az Ön ügyére. Biztosan benn lesz az ügyintéző, nem 
helyszínen, területen.

Kérem, legyünk fi gyelemmel egymás iránt, vigyázzunk egymásra!
Köszönjük együttműködésüket!

Barta Zoltán jegyző

A Polgármesteri Hivatal 
ügyfélfogadásának új rendje

Tájékoztatom Önöket, hogy belterületen 
a jegyző, külterületen a növény- és talaj-
védelmi hatóság köteles hatósági eljárást 
indítani azokkal szemben, akik elmulasz-
tották a parlagfű elleni védekezési kötele-
zettségüket.

A jegyző által elrendelt közérdekű vé-
dekezést az általa megbízott vállalkozók 
végzik. Nem kerül sor a vállalkozó általi 
parlagfű-mentesítésre, ha az ügyfél jelzése 
alapján időközben maga eleget tesz köte-
lezettségének. A közérdekű védekezéssel 
kapcsolatban felmerült költségeket az 
ügyfélnek kell megfi zetnie.

A növényvédelmi bírság kiszabására a 
növény- és talajvédelmi hatóság jogosult, 
ezért a közérdekű védekezés elrendelését 
követően a jegyző az ügyben keletkezett 
iratokat továbbítja az eljárásra jogosult ha-
tóságnak. A növényvédelmi bírság alapja 
a parlagfűvel fertőzött terület nagysága. 
A bírság mértéke belterületen és külterü-
leten is egyaránt 15.000 Ft-tól 5.000.000 
Ft-ig terjed.

Pest Megyei Kormányhivatal

Védekezzünk a parlagfű 
ellen, egyébként komoly 
bírságra számíthatunk

tyúztak, kidőlt fákat aprítottak fel, 
segítve a vízelvezetés és a közle-
kedés helyreállítását. Köszönöm 

nekik ezt a segítséget! Célszerű tavasszal 

és a nagy esők után megnézni a házaink 
előtti átereszeket, hogy nem dugultak-
e el, illetve az árkok feltöltődése esetén 
azokat is szükséges kitisztítani, az eső 
okozta egyéb problémák helyreállítását is 
érdemes elvégezni (ez az ingatlan tulajdo-
nosának a feladata). 

Több bejelentés érkezett, hogy az ud-
varokban áll a víz. Sajnos ezekkel nem 
tudunk mit tenni, ekkora esőnél óhatatlan, 
hogy áll a víz egy darabig, aztán elszikkad. 
A hatályos szabályozás szerint az ingat-
lanra hulló csapadékot az ingatlanon be-
lül kell elszikkasztani, erre több módszer 
is rendelkezésre áll. Ennek a biztosítása 
miatt határozták meg a telkek beépíthe-
tőségét, illetve a kötelezően kialakítan-
dó zöldfelületek nagyságát. Sokan nem 
értik, hogy miért nem kapnak engedélyt 
az ingatlanjaik további beépíthetőségé-
re, az utcán lévő területek térkövezésére 
és az árkok lefedésére. Kérek mindenkit, 
gondolja meg, hogy milyen problémákat 
okozunk esetleg az alacsonyabb részeken 
lakóknak azzal, ha tovább növeljük a le-
zúduló víz mennyiségét. Vannak alterna-
tív burkolási lehetőségek, ahol az arra a 
területre eső csapadék nagy része el tud 
szikkadni és nem okoz másoknak anyagi 
kárt. A szikkasztó árkok egyik szerepe a 
víz elvezetése, a másik szerepe a víz hely-
ben történő szikkasztása. Több olyan ré-
sze van településünknek, ahol a talaj nem 
alkalmas szikkasztásra, mert mocsaras, itt 
csak az elvezetés lehetséges. 

A következő Cserfa számban tudok be-
számolni a LIDL beruházásáról, aminek a 

hivatalos bejelentése a lapzárta előtt ka-
pott információk szerint július 14-én lesz 
(volt). Nem csak a LIDL érdeklődik a bel-
területben lévő ingatlanok iránt, ezekről is 
igyekszem majd folyamatosan tájékozta-
tást adni.

A hulladékszállítás rendszeréről au-
gusztusban fogunk további tárgyalásokat 
folytatni, a szolgáltató ezt az időpontot 
adta meg számunkra. Az előző Cserfá-
ban leírtuk, hogy a szállítást mikor fogja 
elvégezni a szolgáltató. A zöldhulladék 
elszállítására megadott dátumok: július 
17., illetve augusztus 14. A csomagolási 
hulladék szállítására megadott időpontok 
pedig július 20. és augusztus 17. Tovább-
ra is kérhető a házhoz menő lomtalanítás.

Gál Zsolt polgármester

Ítéletidő

Védekezés a vízbetörés ellen
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Ecseri cégek is nyertek forrást 
munkahelyeik számának növelésére

Három ecseri cég jutott központi forrás-
hoz a közelmúltban  sikeres pályázatával.

Nyolcvanhat Pest megyei vállalkozás 
nyert el több, mint 4,7 milliárd forintot 
eszközberuházásainak támogatására és 

munkahelyeik megtartására. Köztük volt 
a Fuvartrans Kft  is, amely betongyártó- 
és -szállítóeszközökre fordíthatja a pénzt. 
Varga Mihály pénzügyminiszter a pályá-
zatokat értékelve kiemelte, a pályázatra 
több, mint négyszeres túljelentkezés volt, 
ezért a Pénzügyminisztérium vizsgálja a 
meghirdetett keretösszeg emelésének le-
hetőségét, hogy a támogatásban részesü-
lő vállalkozások száma tovább nőhessen. 
Pest megye az uniós előírások miatt a ha-
sonló fejlettségű megyékhez képest keve-
sebb uniós fejlesztési forráshoz jut hozzá, 
ezért a kormány 2021-ig összesen több, 
mint 80 milliárd forint támogatást nyújt 
hazai forrásból a térség fejlesztéseire.

A szintén ecseri V-Casting Öntödei Ter-
melő és Szolgáltató Kft . majdnem 522,5 
millió forintos beruházást tervez 261 mil-
lió forintot meghaladó kormányzati segít-
séggel. Az öntvényeket készítő vállalkozás 
saját fejlesztésű termékekkel ért el jelentős 

forgalmat. 2018-as árbevételének csak-
nem a fele, több, mint 1 milliárd forint a 
külföldi értékesítésekből származott.

Vághi Miklós tulajdonos-ügyvezető 
arról számolt be, hogy a megrendelések 
beszűkülése miatt nem valósíthatják meg 

a tervezett beru-
házásaikat önerő-
ből. A cégvezető 
elsősorban az au-
tomatizálásra és a 
robottechnológi-
ákra tekint kitörési 
lehetőségként és 
abban bízik, hogy 
korszerűsítésekkel 
nem csupán vissza-
nyerhetik, de nö-
velhetik is a válság 

előtti forgalmukat.

Szűcs Lajos, a körzet országgyűlési kép-
viselője ezzel kapcsolatban elmondta, a 
Pest megyei cégek kedvező adottságaik-
nak köszönhetően nem pusztán a helyiek 
megélhetését biztosítják, de a magyar gaz-
daság teljesítményéhez is jelentős mérték-
ben járulhatnak hozzá.

A szerződés ünnepélyes aláírásán a Kül-
gazdasági és Külügyminisztériumban je-
len volt Gál Zsolt polgármester is.

Végül, de nem utolsó sorban több, mint 
330 millió forint fejlesztési forrást nyert 
el 12 vállalkozás a kormány által indí-
tott Versenyképes Közép-Magyarország 
Operatív Program pályázata keretében, 
köztük az ecseri a Karzol-Trans Kft . A 
cég raktármodernizáló kapacitásbővítést 
tervez 220 millió forint értékben, amely-
hez 141 milliós forintos segítséget jelent a 
pályázati támogatás.

Joós Zoltán a Karzol képviseletében átveszi a szerződést Varga Mihály pénzügyminisztertől

Felvételünk a V-Casting Kft . szerződésének aláírásakor készült. Szijjártó Péter külgazdasági miniszter mellett ott van Szűcs Lajos, Ecser 
országgyűlési képviselője és Gál Zsolt, a nagyközség polgármestere

Pillanatkép a tárgyalásról a Külgazdasági és Külügyminisztériumban
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Izgalmas programok, mégis takarékos táborozás
Noha jó ideje már nem volt sem oktatás, sem 
csoportos foglalkozás a Lakyban, udvara azon-
ban mégis gyerekzsivajtól volt hangos a nyári 
szünet e kezdeti szakaszában is. 

A ’Száz Kéz Egyesület’ ugyanis ekkor már 
megkezdte hagyományos táboroztatását, ami-
nek idén a szokástól eltérően az iskola adott 
otthont. Mint Kirnbauer Andrea, az egyesület 
elnöke elmondta, ezeket a nyári táborokat teljes 
egészében az egyesület szervezi, természetesen 
szorosan együttműködve a szülőkkel és a prog-
ramok helyszínét biztosító iskolával. Így a tábo-
rozó 50 gyerek közé tartozott az a 17 fő is, akik 
eredetileg csak iskolai ügyeletre jelentkeztek. 
Ám a szülők beleegyezésével átvették őket is a 
táborba, s így egységes közösségé vált a vakáci-
ózó gyereksereg. A korábbi évek hagyománya-
itól eltérően idén nevet sem adtak az egyes tá-
boroknak, mint pl. tavaly a találó ’Csipet csapat’ 
elnevezést a kisebb gyerekeknek szánt program 
esetében. Ennek pedig egyszerűen az volt az 
oka, hogy azt szerették volna elérni, hogy több, 
mindenki által megfi zethető tábor szerveződ-
jön - kisebb költségvetésből, s így minél több 
rászoruló szülőnek tudjanak segíteni. Ez azon-
ban egyáltalán nem jelent színvonalromlást, 
hiszen most is különböző civil szervezetek láto-
gattak el egy-egy ilyen rendezvényre azzal a cél-
lal, hogy foglalkozzanak a gyerekekkel - min-
denfajta anyagi ellenszolgáltatás nélkül. Ezek 
pedig kivétel nélkül mind kötött foglalkozáso-
kat jelentettek, amikor is a gyerekek csapatokba 
szerveződve versenyeztek egymással. Ezek a 
csapatok aztán végig meg is maradtak, hiszen 
szinte minden program valamilyen versenyről 
szólt, ami aztán soha nem ért véget - a gyerekek 
legnagyobb örömére. 

S hogy melyek azok a szervezetek, akik im-
már visszatérőként idén is önzetlenül gondos-
kodnak arról, hogy élménydúsan és kellemesen 
teljenek a táborozók napjai? Többek között a 
maglódi ’Junshido Dojo’ sportegyesület, mely-
nek vezetője, Kertész Ferenc elmondta, hogy 
szervezetük a ’Karate Do International’ izraeli 
székhelyű nemzetközi iskola tagja, ami számos 
országban, így hazánkban is jelen van már. S 
miután rövid tájékoztatást tartott arról, hogy 
miért fontos a mai világban, hogy minél töb-
ben rendelkezzünk bizonyos fokú önvédelmi 
ismeretekkel, ennek néhány fogását társaival 
együtt bemutatta, majd meg is tanította az 
azok egyszerűségén és gyorsaságán elámuló 
gyerekeknek. Így aztán valamennyien lázas 
próbálgatásba kezdtek, hogy szükség esetén 
megfelelő választ tudjanak adni annak, aki ne-
tán bármilyen módon veszélyeztetni próbálná 
testi épségüket. Ezért lázasan próbálták a látott 

fogásokkal „hatástalanítani” egymást a 12 éves 
korosztályt képviselő Kiss Réka Dóra és Szabó 
Regina is. 

De nem tétlenkedtek az ifi sek sem, így a 
másodéves középiskolás Oláh Laura és Kovács 
Kata is rendületlenül gyakorolták a látottakat. 
Ellátogatott emellett a gyerekekhez a magló-
di Maszat Egyesület ’Smafu’ nevet viselő futó 
szakosztályának vezetője is, aki egy igen érdekes 
programot szervezett részükre. Ennek az volt a 
lényege, hogy Ecser területén QR kódokat he-
lyezett ki, amiről a gyerekek kaptak egy térké-
pet. Majd pedig egy telefonos QR kód leolvasó 
applikáció segítségével meg kellett találniuk 
azokat. Emellett szerepeltek környezetismerettel 
kapcsolatos kérdések is a programban, valamint 

olyan csapatépítő jellegűek is, mint pl. tudjátok 
meg, kinek hányas a lába, mi a kedvenc állata, 
stb. Végezetül pedig egy csapatszelfi t kellett 
minden résztvevő csoportnak készítenie, ami 
valószínűleg kellemes emlék lesz, ha a borongós 
őszi iskolai napokon kezük ügyébe kerül majd. 
A QR kód leolvasó túrára egyébként Maglódon 
lehet benevezni, amin a tavalyi táborozók részt 
is vettek már. De hasonlóan izgalmas foglalko-
zást fog tartani a Gyömrői Cserkész Szövetség 
a júliusi, valamint az ecseri Varázs Lovas Sport 
Egyesület és az ecseri iskolások által már jól is-
mert ’cash fl ow’ játék szervezői, a ’Richdad Klub’ 
is az augusztusi táborokban. 

Mindennek pedig az a célja, hogy mindig 
szolgáltassanak olyan újdonságot a programok-
ban, amikkel a gyerekek még nem találkoztak. 
Emellett azonban vannak a táboroknak olyan 
támogatói is, akik személyesen ugyan nin-
csenek jelen, ám a táboroztatáshoz szükséges 

eszközöket és játékokat bocsátanak rendelkezé-
sükre. Így a Decathlontól minden évben kap-
nak sportszereket, mint pl. az íjászmesterségből 
ízelítőt biztosító, nagy kedvencnek számító íja-
kat. De nem volt nyugta a szintén e forrásból 
származó focilabdának sem, hiszen a 10 éves 
Schnell Máté és a 9 esztendős Káplár Máté na-
gyobb társukkal, a 13 éves Molnár Dominikkal 
rendületlenül rúgták azt. S amint elmondták, a 
táborban nagyon jól telnek a napok és nagyon 
sok érdekes program van – ám ha szabadfog-
lalkozásról van szó, ők legszívesebben csak fo-
ciznak. 

A szintén egész nap használatban lévő tram-
bulint az ecseri horgásztótól kapta a tábor. Nép-
szerűsége pedig felülmúlhatatlan volt, s szinte 

nem volt olyan perce a napnak, amikor valaki 
ne próbálgatta volna benne ugrástudományát. 
S hogy ez balesetmentesen történjen, arra két 
rutinos pedagógus, Lakner Ildikó és Csizma-
diáné Csongrádi Györgyi gondoskodott. Ildikó 
ecseri lakos és már negyedik éve, hogy vissza-
jár a táborba. Mint mondotta, örül, hogy jöhet, 
hiszen szereti a gyerekeket és jó itt a közösség 
is. Munkahelyén, a X. kerületi iskolában pedig 
magyar műveltségi körű tanítóként dolgozik. 
Györgyi viszont a Laky pedagógusgárdáját 
erősíti, ahol már 16 éve tanítja az 1-4. osztá-
lyosokat, mely korosztályt a legjobban kedveli. 
A lelkes pedagógusok mellett természetesen a 
szülők is jócskán besegítenek a tábori munkák-
ba. Így egyebek között szerveztek már csapat-
építő játékot és bemutattak egy újfajta sakkot, 
aminek ’corn hall’ a neve és annyira újkeletű, 
hogy a táborozók túlnyomó többsége még nem 
is hallott róla. De ennek ellenére beszervezték 
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A háttérben zajló önvédelmi fogások megtanulása nagyon tetszett a gyerekeknek
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a sportnapi feladatok közé, s azt megelőzően 
pedig előre hozzáférhetővé is tették, hogy a 
gyerekeknek legyen lehetősége gyakorolni raj-
ta. Az évek során egyre népszerűbbé váló tábo-
roztatás egyébként még 13 fővel indult, s első 
helyszínük Ecser vára volt. 

Ma pedig már ott tartanak, hogy 50 főben kény-
telenek meghúzni az egy-egy tábor résztvevőinek 
felső létszámhatárát, hiszen ennél több gyerekre 
nem tudna már biztonsággal fi gyelni a 11 fős fel-
ügyelőgárda. Örvendetes, hogy e létszámba tarto-
zik az a 6 fő ifi  is, akik itt töltik a kötelező közösségi 
szolgálatukat. Ők egyébként már középiskolások s 
minden tábori gyerekcsapatnak ők adják a vezető-
jét. Ennek keretében pedig segítenek egy-egy fel-
adat végrehajtásában is. Ezzel a táboroztatási gya-
korlattal egyúttal az úgynevezett ’nagybetűs életre’ 
is próbálják őket nevelni: a felelősségvállalásra és 
hogy segítsék a kisebbeket. A táborok hangulatát, 
az eltöltött idő kellemes voltát pedig mi sem jelzi 
jobban, mint hogy több olyan táborozó gyerek is 
van, aki a kezdetektől fogva minden évben részt 
vesz rajtuk. S mivel az idei koronavírus-járvány 
igen kedvezőtlenül érintette a családok költségve-
tését, valamint a szülők megmaradó szabadságát 
is, így most különös hangsúlyt kapott mindhárom 
tábor szervezésénél a költséghatékonyság. Ezért a 
szokásosnál kevesebb buszos kirándulást tervez-
tek be. De azért a tervek szerint nem marad majd 
ki az újpesti Tarzan parkba történő látogatás sem, 
ahová kedvezményes díjszabással tudja megolda-
ni az utazást egy kedves szülő. De nem szeretnék 
kihagyni a kirándulást a Merzse mocsárhoz sem. 
Emellett szerepel a tervek között egy látogatás 
Etyekre is, a Korda Filmstúdióba. Itt a problémát 
várhatóan a létszám okozhatja majd, ugyanis ott 
egyszerre csak 10 fős csoportot tudnak fogadni. 
Viszont ha ezt a létszámot növelni tudják, akkor 
megoldható lesz a látogatás. 

S hogy a táborok idén is valóra válnak, nagy 
köszönet illeti az iskolát, amely a helyet bizto-
sította részükre, valamint a civil szervezeteket 
és támogatókat, akik erejükhöz és lehetősége-
ikhez mérten segítették őket. Az pedig külön 
szerencsésnek mondható, hogy júniusra már 
oly mértékben enyhült a koronavírus-járvány, 
hogy egészségügyi szempontból is elhárultak 
az akadályok. De természetesen az óvatosság 
sosem árt, így minden reggel kézmosással és 
a megfelelő szer használatával fertőtlenítik a 
táborba érkezőket. Egyébként csak az étkezés 
idejére, valamint mosdóhasználatra mennek 
be az épületbe, ahol a tisztántartásról az iskola 
gondoskodik. 

A ’Száz Kéz Egyesület’ kitartó szervezőmun-
kájának köszönhetően ezzel a széleskörű össze-
fogással és feladatmegosztással sikerült ebben 
az évben is megoldani, hogy az ecseri gyerekek 
ne kényszerüljenek a vakáció egy részét is a 
négy fal között tölteni.  

Sikeres tanév 78 kitűnővel 
A Laky Ilonka Általános Iskola sikeres tanévet 
tudhat a háta mögött. Bizonyítják ezt az iskola 
tanulmányi átlagai és egyéb eredményei is. A 
2019-20-as tanévben a diákok tanulmányi átla-
ga 4,2 lett, bukás nem, viszont 78 kitűnő tanuló 
volt. A kitűnők természetesen jutalomkönyvet 
és oklevelet kaptak bizonyítványuk mellé. En-
nek a jó tanulmányi átlagnak köszönhetően az 
intézményben az 5-8. osztályban mindössze 3 

tanuló veszélyeztetett a lemorzsolódással. (Le-
morzsolódással veszélyeztetett az a tanuló, aki-
nek tanulmányi eredménye nem éri el a 3,0-t, 
illetve az előző félévhez képest 1,1-et rontott). 
Ez a felső tagozatos diákok 1,7 %-a. A negyven-
hét 8. osztályos tanuló mindegyike továbbtanul 
gimnáziumban, technikumban és szakiskolá-
ban, tehát a beiskolázás is sikeres volt.
A digitális munkarend bevezetéséig (márci-
us 16.) minden munkatervben meghatározott 
programot, rendezvényt, projektet, ünnepsé-
get megvalósítottunk, versenyeken indítottuk 
tanítványainkat. Kiemelt arany, arany és ezüst 
minősítéseket hoztak el dalos torkú lánya-
ink énekversenyekről, ketten közülük orszá-
gos döntőbe jutottak, a Bolyai matematikai és 
anyanyelvi versenyeken csapataink a megye 
első harmadában végeztek, angol levelező ver-
senyen országos első helyezést ért el egy tanu-
lónk.

Az idei tanév februárjában az intézmény 
átesett az országos pedagógiai-szakmai (tan-
felügyeleti) ellenőrzésen is, melyet egy nem 
kis munkával járó pedagógusi, intézményve-
zetői és intézményi önértékelés előzött meg. 

A tanfelügyelet megvizsgálta különböző 
szempontok (pedagógiai folyamatok, szemé-
lyiség- és közösségfejlesztés, tanulási környe-
zet, kapcsolatok, a tanulás támogatása, stb.) 
alapján az iskola munkáját, megállapította a 
kiemelkedő és fejlesztendő területeket. Ösz-
szességében elmondható, hogy pozitív vissza-
jelzéseket kaptunk, mely visszajelzések meg-

erősítettek bennünket, hogy jó úton járunk.
A pedagógus életpálya keretében az idei 

tanévben is folytak minősítések a Lakyban. 
Újabb kollégánk került „Pedagógus II.” be-
sorolásba, négyen sikeresen védték meg 
mesterportfóliójukat, és lettek „Mesterpeda-
gógusok”, illetve az eddigi egy mesterünk is 
megújította mesterprogramját.

Az új NAT és Kerettanterv bevezetése 1. és 

5. osztályban felmenő rendszerben a 2020-
21-es tanévben történik meg. Ehhez járul 
még a Komplex alapprogram bevezetése is 
intézményünkben az első osztályban szintén 
felmenő rendszerben. Ez a program azt cé-
lozza, hogy minél kevesebb korai iskolaelha-
gyó legyen, hogy az iskolai kudarcok száma 
minimálisra csökkenjen, hogy minél több si-
kerélményhez és pozitív megerősítéshez jut-
tathassuk tanítványainkat, hogy már meglé-
vő vagy kialakult hátrányukat kompenzáljuk. 
A bevezetéshez szükséges volt egy 120 órás 
tanfolyam elvégzése, melyet a tantestületből 
17-en sikeresen teljesítettünk is. A délelőtti 
órák bizonyos százalékát kell ilyen metodiká-
val szerveznünk, ezek egészülnek ki digitális, 
logikai, művészeti, testmozgás, életgyakorlat 
alapú alprogrami foglalkozásokkal délutá-
nonként.

Az iskola egész nyáron ügyeletet tart, hogy 
megkönnyítse azoknak a szülőknek a helyze-
tét, akik a kialakult járványügyi helyzet miatt 
már nem rendelkeznek szabadsággal. Ebben 
nagyon sokat segít a Száz Kéz Egyesület, akik 
az idén nyáron három egyhetes napközis tá-
bort szerveznek a gyerekeknek. 

Az iskola is szervez nyári tábort július 6-12. 
között Balatonszárszón, amelyen 124-en ve-
szünk részt. Augusztus utolsó hetében a leen-
dő 40 elsősnek tarunk gólyatábort.

Mindenkinek kellemes nyarat, jó pihenést 
és járványtól mentes, „élő” tanévkezdést kí-
vánok!                                             Kiss Katalin

Foci a táborban az iskola udvarán
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A koronavírus-járvány idején hosszú he-
tekre, sőt hónapokra elcsendesedtek Ecser 
utcái. Jóformán csak az merészkedett ki a 
közterületekre, akinek halaszthatatlan fel-
adata vagy elintézendője volt, s így a népte-
len csendesség lett úrrá település-szerte. 
Június 20-án azonban ismét élettel s az ez-
zel járó zajjal teltek meg az utak s terek – 
mégpedig ennek is a hangosabb fajtájával: a 
motorpöfögéssel. S hogy honnan ez a vidám 
zsibongás Oláh Gábor, a Farkasfalka elne-
vezésű helyi motoros baráti társaság egyik 
alapító tagja beszélt a Cserfa olvasóinak. 
Az önkormányzati képviselőnek is megvá-
lasztott motoros elmondta, csapatuk mint-
egy 9 évvel ezelőtt alakult, amikor két, akkor 
már 40-es éveik körül járó ismerősük mo-
tort vásárolt s elkezdtek motorozni. Amikor 
pedig néhány további ismerősével együtt ő 
is vett motort, akkor született meg bennük 
az elhatározás, hogy legyenek ők egy moto-
ros baráti kör. S az eredetileg 2 motorossal 
induló, majd a következő néhány év alatt 
4-5 fősre gyarapodó kis baráti társasághoz 
folyamatosan újabb tagok csatlakoztak. Így 
jelenleg már 14, többségben ecseri illetősé-
gű állandó tagot számlál a társaság, mely ez 
idő alatt igen jól összeforrt. Sokan közülük 
már gyerekkoruk óta ismerik egymást, s a 
motor szeretete, ami ezen kívül összeköti 
őket. S amint Gábor visszaemlékezett, ő is 
és ecseri motoros barátai is gyerekkorukban 
csak nézték a külföldi nyaralók csodálatos 
motorjait a Balatonon s azt hitték, hogy ne-
kik soha nem lesz ilyen. Ám mégis sikerült 
valóra váltani a vágyaikat, ami már önma-
gában is óriási boldogság. S hogy emel-
lett még ilyen összetartó baráti társaság és 
őszinte emberi kapcsolatok is kialakultak, 
külön adománya az életnek. 

A motor fenntartási költségei tulajdon-
képpen átlagosan megegyeznek egy autó-
éval. Ám ez nem csupán egy közlekedési 

eszköz, hanem egy hobbi, sőt, talán még 
annál is több: egy szerelem. Ha motorozol, 
a szabadság érzése tölt el, egyedül vagy s azt 
csinálsz, amit akarsz: élvezed a sebességet, 
jobban érzékeled a természeti elemeket, az 
illatokat, a szelet, a napsugarat, a suhanást 
– s ha a csapattal mész, mégsem érzed ma-
gad magányosnak, mert együtt vagytok s 
összetartoztok. Közös programokat is szer-
veznek, melyek alkalmával nagyon sokan 
csatlakoznak hozzájuk, de nemcsak Ecser-
ről, hanem a környező településekről, így 
például Vecsésről és Gyömrőről is. Ilyenkor 
csak egyetlen íratlan szabály van: bárki csat-

lakozhat, de nemcsak motorral, hanem akár 
robogóval is – a lényeg, hogy a jármű két-
kerekű legyen. Azonban a részvételi létszám 
korlátozott ezeken az alkalmakon, hiszen 
egyszerre nagyon sok emberrel együtt mo-
torozni nem lehet. 

Számos sikeres kirándulást is szervez-
tek már. Eleinte csak közeli programokra 
mentek, mint pl. a tatai tóhoz. Első külföldi 
útjuk Erdélybe vezetett, mivel egyik tagjuk 
erdélyi származású és kiválóan beszél romá-
nul is, ami nagy segítséget jelentett mind a 
szervezésben, mind pedig a helyszínen való 
eligazodásban. Majd Szlovákia, Monteneg-
ro, Bosznia-Hercegovina és Horvátország 
következett a sorban. Ezeknek az utaknak 
a megszervezésénél a költséghatékonyságot 
a legmesszebb menőkig fi gyelembe kellett 
venni. Ezekben az országokban is remek 
ugyanis az idő, ám a szállás olcsóbb, mint 
Nyugat-Európában. 

A kezdetek óta eltelt időben pedig olyan 
szerencsésen alakultak a dolgok, hogy min-
den évben egy motoros felvonulással tud-
ták megünnepelni a Farkasfalka kikiáltott 
születésnapját. Ilyen alkalmakkor bárki 
csatlakozhat is a motorosok menetéhez, aki 

kétkerekű járművel közlekedik, s ez szép 
számmal meg is szokott történni. Emellett 
a motorokat ki is lehet próbálni, rájuk lehet 
ülni, s a gyerekeket el is viszik egy kör séta-
motorozásra. Majd pedig kötetlen beszélge-
tés formájában lehet kérdéseket is feltenni a 
motoros élet sajátosságairól. A program vé-
gén rendszerint a helyszínen főzött ízletes 
étel és ital várja a résztvevőket. 

S noha idén a járvány következtében a 
szokásosnál kicsit később került lebonyolí-
tásra ez a jövőre 10. évét ünneplő rendez-
vény, ám népszerűségén ez a kis időbeli csú-
szás semmit sem változtatott. Így az Ecser 

utcáin végig gördülő menet már mintegy 
50 résztvevővel büszkélkedhetett. Törzs-
helyükről, a Varga Söröző parkolójából in-
dultak, amit ez időre le is zártak a forgalom 
elől, majd pedig útjuk során csatlakozhatott 
menetükhöz bárki, aki 2 keréken közleke-
dett. Különös jelentőségű volt azonban ez 
a 9. születésnap, hiszen 11 órai kezdettel 
motorszentelést tartott a katolikus temp-
lomban Dr. Tanczik Balázs ecseri plébános. 
Majd pedig ő is csatlakozott a menethez s 
az egyik jármű hátsó ülésén utazva próbálta 
ki a motorozás érzését. A születésnapi menü 
pedig csülkös körömpörkölt volt, aminek 
elkészítését egyik támogató tagjuk vállalta 
be, aki egyben a baráti társaságnak is tagja. 
Ám a készülő ételhez minden Farkasfalka 
tag adott hozzá valamit, legyen az csupán 
egy ötlet, vagy akár valami hozzávaló, amit 
otthonról, esetleg a saját kertjéből vagy pin-
céjéből hozott magával. A társaság tagjai 
ugyanis valamennyien kiváló szakácsok is, s 
ennek már többször tanúbizonyságát is ad-
ták a különböző helyi főzőversenyeken elért 
helyezéseikkel. 

Egy jó motorozás után ugyanis jól csúszik 
a közösen elkészített falat is.     

„Ha motorozol, a szabadság érzése tölt el”

Pihenő vasparipák társaságában

Az ünnepi torta farkasokkal: 
„Farkasfalka 9 éves” felirattal

Cserfa_2020_július_01   8 2020. 07. 11.   8:51:30



9Cserfa      2020. július 17. lwww.ecser.hu Közbiztonság

Az egyéni vállalkozók július 1-jétől 
a NAV-nál intézhetik ügyeiket
Az egyéni vállalkozásokkal kapcsolatos 
ügyintézés korábban a polgármesteri hi-
vatalokhoz, majd a kormányhivatalokhoz 
volt telepítve.

2020. július 1-jétől a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal (NAV) vezeti az egyéni vál-
lalkozók nyilvántartását, az egyéni vál-
lalkozók továbbra is a Webes ügysegédet 
használhatják.

Július 1-jétől az egyéni vállalkozói tevé-
kenységgel kapcsolatos ügyeket a NAV-
nál kell intézni.

Az egyéni vállalkozók továbbra is a 
Webes ügysegéden jelenthetik be a NAV 
részére a tevékenységükkel kapcsolatos 
eseményeket: tevékenység megkezdése, 
adatváltozás bejelentése, szünetelés, illet-
ve szünetelés utáni folytatás és a tevékeny-
ség megszüntetése. Ugyancsak a Webes 
ügysegéden nyújthatják be az egyéni vál-

lalkozók nyilvántartásában kezelt adatok 
igazolására szolgáló hatósági bizonyítvány 
iránti kérelmüket.

A tevékenység megkezdése és megszün-
tetése személyesen is bejelenthető a NAV 
ügyfélszolgálatain

Az Egyéni Vállalkozók Nyilvántartá-
sában szereplő adatok – a nyilvántartási 
szám és adószám alapján – továbbra is 
lekérdezhetők a www.nyilvantarto.hu/
evny-lekerdezo/oldalon.

További infor-
máció telefonon a 
NAV Infóvonalán 
a 1819-es számon 
vagy személyesen 
a NAV ügyfélszol-
gálatain kérhető.
Nemzeti Adó- és 

Vámhivatal

A várható vízkárok megelőzése érde-
kében szükséges az ingatlanok előtti 
csapadékvíz-elvezető árkok és átere-
szek tisztítása. Az ingatlanokkal hatá-
ros árkok karbantartása, a vízelvezetés 
biztosítása lakossági feladat.

A legutóbbi nagy esőzésnél, 2020. 
június 14-én is több helyen voltak az 
átereszekben olyan dolgok, amelyek 
akadályozták a víz lefolyását. Talál-
tunk átereszben téglákat, PET-pa-
lackot, autódísztárcsát, műanyag lo-
csolókannát. Volt olyan cső, amelybe 
három gumilabda volt beszorulva.

Az önkormányzat köztisztasági ren-
delete alapján az ingatlan oldalhatárai 
és a közúti gépjármű-közlekedésre 
szolgáló szilárd burkolatú út közötti, 
kiépített vagy kiépítetlen terület gon-
dozásáról, tisztán tartásáról, a nyílt 
árok és annak részei (csapadékvízgyűj-
tők, ingatlanhoz tartozó összefolyók, 
kapubejárók átereszei) takarításáról, 
az ezeket érintő növények vágásáról, 
összegyűjtéséről és a csapadékvíz za-
vartalan lefolyását akadályozó anya-
gok és más hulladék eltávolításáról az 
ingatlan tulajdonosának vagy haszná-
lójának kell gondoskodnia.

A vízkárok megelőzése érdekében 
az ingatlantulajdonosok és -haszná-
lók tegyék meg a szükséges intézke-
déseket a csapadék- és belvízelvezető 
rendszerek, árkok karbantartására, 
tisztítására.

A munkálatok mielőbbi megkez-
dése a várható heves nyári esőzések, 
esetleges áradások miatt fontos. Az 
árkokból, és a mederoldalból (partfal) 
az oda nem való növényzetet (gazok, 
cserjék, stb.), egyéb törmeléket el kell 
távolítani, a víz szabad útját biztosíta-
ni kell.   Ecseri Polgármesteri Hivatal

Tartsuk tisztán 
az árkokat, 
átereszeket!Dr. Csipler Norbert r. alezredes szemé-

lyében új megbízott kapitányságvezetője 
van az Ecseren is illetékes Pest Megyei 
Rendőr-főkapitányság Monori Rendőrka-
pitányságának.

Életrajzából kiderül, hogy Csipler Nor-
bert Baján született 1978. március 23-án.

Képzettsége jogász, rendőrtiszt.
Végzettségei:
1999 – Rendőrtiszti Főiskola, határren-

dészeti tiszt
2004 – Eötvös Lóránd Tudományegye-

tem Állam- és Jogtudományi Kar, jogász
2007 – Eötvös Lóránd Tudományegye-

tem Állam- és Jogtudományi Kar, gazda-
sági büntetőjogi szakjogász

Pályafutás:
1999 - Határőrség Kiskunhalasi Határőr 

Igazgatóság, főelőadó
1999-2010 - Budapesti Rendőr-főkapi-

tányság XII. kerületi Rendőrkapitányság, 
vizsgáló, fővizsgáló, kiemelt fővizsgáló, 
alosztályvezető, osztályvezető (kapitány-
ságvezető-helyettes)

2010-2012 - Pest Megyei Rendőr-főka-
pitányság Ráckevei Rendőrkapitányság, 
kapitányságvezető

2012 - Pest Megyei Rendőr-főkapitány-
ság Budaörsi Rendőrkapitányság, kapi-
tányságvezető

2012-2017 - Pest Megyei Rendőr-főka-
pitányság Szigetszentmiklósi Rendőrkapi-
tányság, kapitányságvezető

2017-2018 - Büntetés-végrehajtás Or-
szágos Parancsnoksága Biztonsági Szol-
gálat Biztonsági Főosztály, kiemelt főre-
ferens

2018 - Közép Dunántúli Országos Bün-
tetés-végrehajtási Intézet, osztályvezető

2018-2020 - Terrorelhárítási Informá-
ciós és Bűnügyi Elemző Központ, kiemelt 
főreferens

2020 - Pest Megyei Rendőr-főkapitány-
ság Monori Rendőrkapitányság, megbí-
zott kapitányságvezető

Bemutatjuk az új monori 
rendőrkapitányt

Dr. Csipler Norbert r. alezredes
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Egymillió forintos kárt okozott az a rongáló, aki 2020. június 
22-én felfeszítette az ecseri vasúti megállóhelyen lévő kapcsoló-
szekrényt. A rendőrség eljárást indított az elkövető felkutatása 
érdekében. A tettes akár három év szabadságvesztést is kaphat. 
Lapzártakor érkezett a hír, hogy a rendőrség elfogta a rongálás 
gyanúsítottjait.

Rongálás a vasúti 
megállóhelyen

Az orvosi eszközpark korszerűsítésére, bővítésére kiírt pályázat eredményeit tette közzé 
a Miniszterelnökség. A döntés értelmében a kormány Ecser Nagyközség Önkormány-
zatának 2 millió 897 ezer 915 forint támogatást ítélt meg. A pályázatot a Magyar Falu 
Programban nyújtottuk be.
   Gyopáros Alpár a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos sajtótájé-
koztatóján hangsúlyozta: a Magyar Falu Program kiemelt célja a kevesebb, mint 5000 
lakosú kistelepülések népességmegtartó erejének növelése. Ezt szolgálják a meghirdetett 
pályázatok, amelyek mindegyike a helyi életminőség javításához nyújt segítséget. Ezekre 
eddig idén már csaknem 8000 támogatási kérelmet adtak be az érintett önkormányzatok 
és történelmi egyházak.

Orvosi eszközök beszerzésére
nyert pályázati támogatást 
Ecser önkormányzata

Teljesen átépíttette az Ecser Nagyközségi 
Önkormányzat az Ady Endre utca párat-
lan oldalának járdáját a Jókai utca és az 
Arany János utca közötti szakaszon. A régi 
járdalapokat felszedték és helyére a mai 
kívánalmaknak megfelelő térkő burkolat 
került. A kivitelezést az Ecseri Kommu-
nális Szolgáltató Kft. végezte. A Magyar 
Falu program keretében meghirdetett, kis-
települések járdaépítésének, felújításának 
anyagtámogatása című pályázaton Ecser 
4.999.998-Ft támogatásban részesült. Ezt 
az összeget egészítette ki az Önkormányzat 
saját forrása.

Megújult az Ady Endre 
utcai járda

Ecser - Auchan - Rákoskert - Auchan 
buszmenetrend az Auchan Maglód áruházhoz
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A Cserfa következő, 2020. 8. szá-
ma augusztus 14-én jelenik meg. 
Nyomdába adás: augusztus 7.  
Lapzárta: augusztus 3.

Lélekgondozó

Honlap: 
www.ecser.hu

A karantén pozitívumai
Kérésünket: „jöjjön el az Te országod” 
Mennyei Atyánk rajtunk keresztül telje-
síti egymás felé. Pl. azzal, ahogyan a Tőle 
kapott ajándékokat megosztjuk, vesszük 
a fáradságot, hogy beletegyünk a közös-
be és ki is veszünk belőle: tudunk együtt 
örülni Testvéreinkkel és az ő nevükben 
is hálásnak lenni. Ezúton tolmácsolom 
mindannyiunk köszönetét azoknak, akik 
e célból megosztották velünk tapaszta-
lataikat. Ezeket igyekeztem csoportokba 
rendezni, meghagyva a szóhasználatot, a 
jelzőket, az egyes ill. többes számot. Ad-
junk hálát együtt Istennek! 

Balázs atya
Lelassultunk a túlpörgésből. Láthattuk, mi 
a fontos az életünkben.

Sokan segítettünk a rászorulóknak. A 
nehézség még több jóságot, fi gyelmes sze-
retetet hozott ki az emberekből. Láttuk, 
mennyi hős van köztünk, az élet legvál-
tozatosabb területein. A bajban összezár-
tunk, nem a különbségeket néztük, hanem 
azt, ami összeköt. Helyben is, a médiában 
is, államilag is, egyházilag is. Észrevehető 
volt az előzékenység. A heti bevásárlás 2 
idős szomszédnak számomra csak kis ap-
róság volt, ők viszont hálásak voltak érte. 
Jó érzés volt jót tenni.

A templom nyitvatartásakor mélyebben 
tudtam imádkozni, jobban „belaktam”, 
magaménak éreztem a templomot. Ami-
kor senki más nem jött, akkor is jó volt 
kettesben lenni az Úrral. Nagyon jó volt 
megtapasztalni, hogy a rendhagyó úrnapi 
körmeneten mennyire örültek azok a be-
zárt Testvéreink, akikhez elvittük az Oltá-
riszentséget.

Felértékelődtek az emberi kapcsolatok.
Sokkal több minőségi időt töltöttem a 

családommal, növekedett köztünk az ösz-
szetartó erő. Minden nap együtt tudtunk 

étkezni. Ismét bebizonyosodott, hogy 
számíthatunk egymásra, jöhet bármi ne-
hézség.

Megerősödött a házasságunk.
Több időt tölthettünk a gyermekeinkkel, 

mélyült a kapcsolatunk. A gyerekek tanu-
lásban segítése során felelevenedtek a ré-
gen megtanult anyagok. Jó volt megtapasz-
talni, hogy a gyermekeink rugalmasabbak 
nálunk: pozitívabban álltak a változáshoz, 
hamarabb meglátták benne a jót, közel 
sem panaszkodtak annyit, mint mi.

Felhívtuk rég nem látott rokonainkat. 
Többet chat-eltünk a barátainkkal.

Jutott idő tartalmas beszélgetésekre, pl. 
kollégákkal. Így más oldalról is megismer-
tük egymást. A munkahelyen a hitünk 
is szóba került. A munkahelyi nyomás 
minimálisra csökkent.

Mélyült a kapcsolatom két szomszédom-
mal. Volt rá apropó, hogy új emberi kap-
csolataim kezdődjenek. Örülök, mert igen 
értékes embereket ismertem meg bennük.

A home offi  ce miatt sok idő szabadult 
fel a munkába utazás alól. Kevesebb volt 
az autó az utakon. Csend volt a faluban. 
Hallani lehetett a madárcsicsergést.

Nyugalom volt, nem voltak esti és hétvé-
gi programok. Volt időnk virágot ültetni, 
kertészkedni, kényelmesen, hobbi szinten, 
kedvtelésből, nem muszájból.

Nem jártak a repülők. Jobb volt a levegő. 
Voltak felhők Ecser felett.

Jutott idő régen halogatott dolgokra, 
akár egyedül, akár a családdal elvégezve.

Egy hét alatt többet tanultunk számí-
tástechnikából, mint korábban 2 év alatt. 
Az emberi kapcsolatok építésében és az 
evangélium terjesztésében egész életre 
praktikus eszköz lesz a most elsajátított 
virtuális platformok használata.

Balázs atya
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Szintén 90. születésnapja alkalmából köszöntötte a falu vezetője 
Uitz Józsefet, aki felesége társaságában fogadta a jókívánságot

Pribula Jánosnét köszöntette Gál Zsolt polgármester 
és Barta Zoltán jegyző 90. születésnapján

Idén ugyanakkor volt Úrnapja - Krisztus Szent testének és Vérének ünnepe (június 10.), valamit templomunk búcsúja, 
Páduai Szent Antal, templomunk védőszentjének emléknapja. Dr. Tanczik Balázs plébános a vasárnapi misén mindkét jeles 
napról megemlékezett. Ezután rendhagyó módon nem körmenetben hordozta körül a faluban az oltáriszentséget, hanem 
azokhoz a házakhoz ment el, akik ezt kérték. A hívek házuk kapuját díszítették fel virágokkal, kompozíciókkal. Plébános 
úr felkereste a Községházát is, ahol Gál Zsolt polgármester és Barta Zoltán jegyző várta őt.
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