
 

Polgármesteri Tájékoztató 
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Tisztelt Lakosság! 

A feleslegessé vált hulladékot az adott napon reggel 07.00 óráig helyezze el az ingatlana előtt, úgy, hogy a közle-

kedést ne zavarja, és a szállítóeszköz által jól megközelíthető legyen. Az időben ki nem helyezett hulladék nem 

kerül elszállításra.  

LOMNAK tekinthető a feleslegessé váló nagyobb berendezési tárgy: bútorzat, ágybetét, fotel, háztartási beren-

dezés, stb. Elektronikai hulladék csak veszélyes összetevő nélkül szállítható el (pl.: hűtőszekrény motor nélkül, 

televízió képcső nélkül). 

Tilos veszélyes hulladékot a lomok közé rakni! 

A meghirdetett lomtalanítási tárgyakon kívül egyéb hulladékot– kommunális, építési– a szolgáltató csak külön 

térítési díj ellenében szállítja el. 

El nem szállítható hulladékok: akkumulátor, szárazelem, festékes göngyölegek, növényvédő szerek és azok 

csomagolása, használt hűtőberendezések, veszélyes összetevőjű tisztítószerek és göngyölegeik, elektronikai 

cikkek, használt étolaj olajos flakon, fáradt olaj, fénycső, gyógyszer, leselejtezett számítógép, pala, autógumi, 

egyéb veszélyes összetevőjű hulladékok. 

Nem szállítható el továbbá háztartási hulladék, építési törmelék, autó alkatrészek, állati tetemek, zöldhulla-

dék. 

A lomtalanítást csak magánszemélyek vehetik igénybe, intézményektől, közületektől és gaz-

dálkodó szervezetektől a hulladékot nem szállítják el.  

Készült a Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Nonprofit Kft. hirdetménye alapján. 

Maksa Mátyás  

polgármester 

Helyszín: Ecséd közigazgatási területe 

Időpont: 2018. 08. 04. 07.00 órától 



A képviselő-testület üléséről 
A 2018. június 5-ei ülésén a képviselő-testületi  elfogadta Ecséd település közrend és közbiztonsági helyzetéről szóló, 2017. évre vonatkozó rendőrségi be-

számolót, valamint az Ecsédi Polgármesteri Hivatal 2017. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolót, illetve a Családsegítő Szolgálat 2017. évi 

tevékenységéről, a gyermekjóléti szolgálat ellátásáról, a gyermek és ifjúságvédelemről szóló beszámolót. A testület meghatározta a 2018/19. tanévben 

indítható óvodai csoportok számát. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy az Ecséd belterület 1107 hrsz-ú ingatlanát forgalomképessé nyilváníttatja, és 

értékesíti azt. Ecséd Községi Önkormányzat képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú 

Korlátolt Felelősségű Társaság tagja úgy dönt, hogy a társaság soron következő taggyűlésén nemmel szavaz a Társaság 2017. évi egyszerűsített éves beszá-

molójának és közhasznúsági mellékletének elfogadásával kapcsolatban,nemmel szavaz a társaság cégnevének módosítására, a társasági szerződés módosí-

tásáról,a társaság tevékenységi köreinek a módosításáról, továbbá  nem járul hozzá a társaság nonprofit közhasznú jellegének a törléséhez.  

Rendhagyó természetismereti foglalkozások Borverseny eredményhirdetése 

Immár huszonegyedik éve rendeztek borver-
senyt Ecséden. Idén is a Művelődési Házba 
hozhatták remekeiket a gazdák és a 
hobbisták, hiszen – mint el is hangzott – a 
legtöbben lelkesedésből csak erre az alkalom-
ra készítenek bort, s évről évre tanulva jobbí-
tanak az értékelések után. 
Az ecsédi hegyközség elnöke, Pisák István 
részletezte a versengés számadatait: eszerint 
tíz termelőtől harmincegy mintát neveztek 
be. Tizenhét fehérbor, négy rosé és tíz vörös-
bor szállt versenybe. Négy minta oklevelet 
ért, hat bor bronzot, tizennégy ezüstérmet, 
két bor aranyat kapott a Torma Józsefné 
vezette ötfős bírálóbizottságtól. Ecséden, 
közel félezer hektáron megtermelve a fehér-
boros „anyaborvidék” Mátrai Borvidék trend-
jeivel ellentétben mind több rosé és vörös-
bort ismernek el éremmel, jegyezte meg 
Pisák István. 
Maksa Mátyás polgármester Márai Sándort 
és annak irodalmi hősét, Szindbádot idézte 
meg felolvasásrészletével, melyet az ered-
ményhirdetéshez tartozó ünnepi köszöntőjé-
be csempészett, s a borkészítéshez járó mun-
kát is méltatta. Szabó Zsolt országgyűlési 
képviselő díját idén is a legszebb vörösbor 
elkészítőjének ítélték oda, míg a polgármes-
ter a legnívósabb rosé benevezőjének adott 
át elismerést. 

2018. május 23-án az Ecsédi Richter Gedeon Általános Iskola 1. osztályos 
tanulói a Gyöngyösi Mátra Múzeumban rendhagyó természetismereti 
órán voltak. Az Ecsédi Gyöngyszem 
Óvoda nagycsoportos óvodásai a 
hatvani Széchenyi Zsigmond Kárpát
-Medencei Magyar Vadászati Mú-
zeumba látogattak el rendhagyó 
természetismereti nap keretében. 

A programokat Maksa Mátyás polgármester szponzorálta.  

Hagyományhoz híven június 1-jén került sor az Ecsédi 
Richter Gedeon Általános Iskola tanulóinak gálaműso-
rára. Víg Zoltánné intézményvezető köszöntötte a 
megjelenteket. Megnyitó beszédében megköszönte 
Maksa Mátyás polgármesternek a tanév során nyújtott 
segítségét, támogatását, valamint azt, hogy az iskola 
épületére elkészíttette az intézmény megnevezését 
jelző feliratot. Ezt követően a tanulók produkcióit 
tekinthette meg a nagyérdemű. Elsősorban a zenés 
műfajé volt a főszerep, de elhangzott néhány vers is, 
illetve a gyermekek előadásában arra is fény derült, 
hogy “Kire ütött ez a gyerek?”.  

Richter gála 

Antoine de Saint Exupery gondolataival köszöntötte 
Maksa Mátyás polgármester a jubiláló Kacusokat és a 
rendezvényen megjelenteket. Kiemelte a tánc szépsé-
gét, és azt a fáradtságos munkát aminek eredménye-
ként megszületik a művészet. A polgármester megnyi-
tó beszédét követően a közönség a Cucorkák, a 
Kacuskák, a Kiskacusok és a Kacus, valamint a lőrinci 
Pitypang Együttes repertoárjából kapott ízelítőt.  

Kacus jubileum 

Gyermeknap alkalmából mind az óvodás mind az 

iskolás gyermekeket meglepetés várta szintén 

Maksa Mátyás polgármester jóvoltából. Az  óvodá-

sok ugráló várban múlathatták az időt, az iskolások 

csapatai a főzőversenyen mérhették össze tudásu-

kat. A legízesebb, ötletesebb ételek elkészí-

tői  pénzjutalomban részesültek, mely a osztálykö-

zösség programjához járul hozzá. Az első helyezett 

20 000 Ft, a második helyezett 15 000 Ft, a harma-

dik helyezett 10 000 Ft támogatást vehetett át 

polgármester úrtól. Az idei versenyen 10 000 Ft 

értékben különdíj kiadására is sor került. 

A fejlesztés eredménye-
képpen az óvoda épüle-
tének keleti oldalán egy 
tornaszoba kerül kialakí-
tásra a hozzá tartozó 

szertárral egy közlekedővel összekötve a főépülettel. A 
beruházással korszerűbb lesz az Ecsédi Gyöngyszem 
Óvoda infrastrukturális háttere, egyben a vonatkozó 
jogszabályi előírásnak is megfelel majd; ami kötelező 
feltétel és eddig hiányzott, azt a projektgazda a jelen 
pályázat keretében létrehozza. 
A projekt tervezett befejezése 2018. november 30. 
Támogatási összeg: 44 848 780 Ft 
Támogatás intenzitása: 100 % 
A projekt azonosítószá-
ma: TOP-1.4.1-15-HE1-
2016-00013 

ECSÉDI GYÖNGYSZEM ÓVODA  
INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE 

Ecséd Község Önkormányzata a község belterületé-
nek védelmét szolgá-
ló, ár-, belvíz- és helyi 
vízkár veszélyeztetett-
séget csökkentő, így a 
környezeti káresemé-

nyek megelőzését szolgáló csapadékvíz elvezető 
hálózat rekonstrukcióját és fejlesztését valósítja 
meg. A pályázat célja továbbá a fejlesztéssel érintett 
lakosság figyelmének felhívása a fejlesztés eredmé-
nyeinek fontosságára, megtartására, a vizek helyben 
tartásának fontosságára egy szemléletformáló kam-
pány keretében. A projekt tervezett befejezése 2018. 
december 31. 
Támogatási összeg: 40 
000 000 Ft 
Támogatás intenzitása: 
100 % 
A projekt azonosítószáma: TOP-2.1.3-15-HE1-2016-
00005  

TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI INFRA-
STRUKTÚRA FEJLESZTÉS ECSÉDEN 

Június 16-án búcsúztak el 
a 8. osztályos tanulók az 
Ecsédi Richter Gedeon 
Általános Iskolától, hogy 
szeptember 1-jétől meg-
kezdhessék középfokú 
tanulmányaikat. 
Az ünnepi ceremónia 
keretében Maksa Mátyás 
polgármester köszön-

tötte a megjelenteket és a ballagó diákokat. 
Ebben a tanévben is átadásra került az általa 
alapított „Jó tanuló díj”, 
amelyet olyan diák nyer-
het el, aki 8 éven át kitar-
tóan, lankadatlan szorga-
lommal tanult és kitűnő 
tanulmányi eredményt 
ért el. A 2017/18. tanév-
ben a díjat Tóth Evelin 
Ágnes és Hegedűs Zétény 
érdemelték ki. A ballagási 
ünnepség különlegességét az adta, hogy az 
Ecsédi Richter Gedeon Általános Iskola egyko-
ri tanítója, Hegedűs Dezsőné átvette arany-
diplomáját. A díszoklevelet Maksa Mátyás 
polgármester adta át. A búcsúzó osztály osz-
tályfőnökét Dencsné Gömöri Gabriellát kö-
szöntötte a polgármester abból az alkalom-

Gyermeknap 

Ballagás az Ecsédi Richter Gedeon 

Általános Iskolában 

ból, hogy 40 éve van a tanári 
pályán, 40 éven át kitartó aka-
rattal, elhívatottsággal nevelte 
az ecsédi gyermekeket az élet-
re, a számok titkaira, a kémiai 
természetszerűségekre. Munká-
ja elismeréseként Ecséd emlék-
plakettet adományozott részé-
re. Ezt 
követően a 

polgármester minden egyes 
búcsúzó tanulónak emléklapot 
nyújtott át, arra biztatva őket, 
hogy sohase feledjék, hogy 
honnan indultak el. 
Az idei ballagáson sem marad-
hatott el a faültetés ceremóniá-
ja. 


