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Másokkal együtt augusztus 30-án teszi le az állampolgársági esküt Szilvási Tünde (27) főiskolai hallgató 
és Kovács Jenő (37) pék, akik húsz évvel ezelőtt Sepsiszentgyörgyről, illetve Farkaslakáról telepedtek 
át Magyarországra. Szilvási Tünde szüleivel együtt érkezett annak idején. – Nagyon boldog vagyok, 
hogy végre eljött a magyar állampolgárság megszerzésének napja – nyilatkozta a minapi egyeztetésen 
a Cserfa riporterének. Kovács Jenő tizenhat éve él Ecseren. Felesége magyar állampolgár. – Számomra 
is nagy öröm az állampolgárság megszerzése, ami a választójoggal együtt teljes. Élni is fogok vele! – 
jelezte. Felvételünkön: Gál Zsolt polgármesterrel együtt tekintik át a hamarosan elérkező nagy nap 
legfontosabb pillanatait a helyszínen, a Rábai Miklós Művelődési Ház Házasságkötő Termében.   

Állampolgársági esküt tesznek 
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Formálódik a településközpont
Ecser képviselő-testületének júniusi 16-iki 
ülésén módosította a község költségvetési 
rendeletét. Mint Gál Zsolt polgármester 
az ülésen elmondta, a jogszabálynak meg-
felelően negyedévente módosítani kell a 
költségvetési rendeletet a végrehajtott ha-
tározatoknak és a pénzügyi elszámolások-
nak megfelelően.

Ennek értelmében a település idei költ-
ségvetésének bevétele és kiadása egyaránt 
519 millió forint. A kiadásokon belül az 
általános tartalék 1,6, a fejlesztési céltar-
talék 4,4, az egyéb céltartalék mértéke 
77,4 millió forintra módosult. A személyi 
jellegű kiadások 206,9, a munkaadókat 
terhelő járulékok 49,5, a dologi kiadások 
134,5 millió forintra módosultak. Egyéb 
támogatásra 20,3, működési célú végle-
ges pénzeszköz átadásra 6,4, felújításra 63 
ezer, fejlesztésre 15,8 millió forintos mó-
dosítást hagyott jóvá a képviselő testület. 
A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal 
javasolta a rendelet módosítását.  A módo-
sítást tartalmazó önkormányzati rendelet 
2011. június 17-én lépett hatályba.  

A grémium megteremtette a lehetőségét 
tanulószoba indításának a 2011-2012-es 
tanévben. Mint Szeverné Csekei Csilla 
képviselő, a Laky Ilonka Általános Iskola 
igazgatója az ülésen elmondta, újra fel-
mérték a tanulószobai igényeket, 8 tanu-
ló jelentkezett. A tapasztalat azt mutatja, 
hogy év végén jelentősen csökken ez az 
igény, de szeptemberben mindig növek-
szik. Augusztus 20-a után lesz az iskolá-
ban az étkezési befi zetés. Ekkor sokkal 
pontosabb felmérést tudnak majd végez-
ni. Ennek függvényében tudunk javaslatot 
tenni a tanulószoba indítására. Saját véle-
ménye és az Oktatási és Szociális bizott-
sági javaslata is az, ha megfelelő létszámú 
jelentkező lesz, akkor indítson a testület 
tanulószobát.

Július 1-étől – egyhangú döntéssel – mó-
dosította a képviselő-testület a háziorvosi 
körzeteket. Így a körzetek a következő-
képpen alakulnak. Az I. számú körzet te-
rülete: Agyagos utca, Akácfa utca, Árpád 
utca, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca, Cser-
fa utca, Deák Ferenc utca, Ecsellő utca, 
Eskü utca, Grassalkovich tér, Gyöngyvi-
rág utca, Határ utca, Hunyadi utca, Jó-
zsef Attila utca, Kereszt utca, Kerti dűlő, 
Kossuth utca, Maros Rudolf utca, Mátyás 
utca, Meskó Rudolf utca, Mikla Pál utca, 
Nádas Béla utca, Öregszőlő utca, Rákó-
czi utca, Szalaska dűlő, Szent Antal utca, 

Szent Imre utca, Szent István utca, Szé-
chenyi utca, Tabáni utca, Teleki Pál utca, 
Tölgyfa utca, Tulipán utca, Ujhelyi József 
utca, Vida dűlő, Volly István utca, Vörös-
marty utca, Zártkerti dűlő, Zrínyi utca.  

A II. számú körzet területe: Ady Endre 
utca, Andrássy utca, Apponyi utca, Arany 
János utca, Attila utca, Állomás utca, 
Bercsényi utca, Bezerédi utca, Gagarin 
utca, Ibolya utca, Jókai utca, Kálvária 
utca, Lapos dűlő, Petőfi  utca, Rózsa utca, 
Steinmetz kapitány utca, Szegfű utca, 
Vasút utca.

A képviselő-testület jóváhagyta az 
önkormányzati orvosi rendelő akadály-
mentesítésére fordíthat 467 ezer forintos 

költségvetést. Az aláírt megállapodás sze-
rint a munkálatokat november 30-ig kell 
befejezni. A képviselők megbízták Gál 
Zsolt polgármestert, hogy kérjen be újabb 
árajánlatot, s lehetőleg kisebb összegért 
kössön szerződést a vállalkozóval.  

A képviselők asztalára került a bel-
ső ellenőri jelentés a Védőnői Szolgálat 
működéséről. Gál Zsolt községvezető 
kiegészítésként elmondta, a Monori Kis-
térségi Társulással közösen megpályázott 
és elnyert belső ellenőrzési vizsgálat fi -
nanszírozásából a védőnői szolgálat mű-
ködésére vonatkozóan kértek vizsgálatot. 
Ezt a Vincent Auditor Kft. készítette el. A 
jelentés észrevételeiben foglalt korrigálni 

valókat nagyrészt már orvosolta a telepü-
lés.  A védőnő közalkalmazotti átsorolása 
megtörtént, ez az önkormányzatnak több-
let kiadást nem jelent.

Módosította a közüzemi víz- és csa-
tornamű használatáért fi zetendő díjakról 
szóló rendeletét a képviselő testület. Erre 
azért volt szükség, mert a grémium dif-
ferenciálni szándékozott a lakossági és 
közületi illegális bekötések miatti szank-
ciók között. A módosítás lényege: aki a 
szennyvízcsatornát illegálisan használja, 
a csatornahálózatba csapadékvizet, nem 
kommunális szennyvizet, vagy illegálisan 
vételezett vizet vezet vagy ereszt, pótdí-
jat köteles fi zetni. Illegális használatot  

jelent a fogyasztó személyében bekövet-
kezett változás – a jogszabály által meg-
határozott határidőn belüli – szabályszerű 
bejelentésének elmulasztása, az illegális 
rákötés, az emésztőből való szivattyúzás, 
illetve a szippantó autóból való illegális 
bebocsátás a csatornarendszerbe, illetve 
az illegális leürítést. A szennyvízhálózat-
ba a szolgáltató engedélye nélkül bebo-
csátott szennyvíz után:lakossági fogyasz-
tó esetén 200.000,- Ft + ÁFA, közületi 
fogyasztó esetén 400.000,- Ft + ÁFA pót-
díjat kell fi zetni. A jogszabály július 1-én 
lépett hatályba.

(Folytatás a 3. oldalon)

Királyné Csepregi Anita körzeti nővér Kóspál Lajos doktor aktuális instrukciójá-
ra fi gyel. Talán éppen az egy utcányit módosult körzethatárokról tájékoztatja. 
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A vízveszteség csökkentése a cél
(Folytatás a 2. oldalról)

A januári és decemberi ülésen is tárgyalt 
már a képviselő-testület az ivóvíz vesz-
teség problémájáról. Kertész Gyulát, a 
Gyömrői Víziközmű Kft. igazgatóját fel-
kérte, kérjen be ajánlatot a veszteség fel-
mérési munkáira. Egyelőre még csak egy 
ajánlat érkezett. Felkérték Kertész Gyulát, 
hogy az ecseri ivóvízhálózat vízveszteség 
mérésére újabb árajánlatokat szerezzen 
be, illetve pontosítsa 
a mérési szakaszokat. 
Ezen ajánlatok birto-
kában a testület dönt a 
munkálat megrendelé-
séről.

A képviselő-testület 
az 1. sz. Óvoda fel-
újítási munkálataira 
6,5, az általános isko-
la festésére 1,5 millió 
különített el. A testület 
megbízta a polgármes-
tert, hogy Hosszú Já-
nos és Szilágyi Károly 
képviselők közremű-
ködésével a munkála-
tok elvégzésére válasz-
sza ki a vállalkozókat 
és kössön szerződést. 
Szilágyi Károly hang-
súlyozta: cél, hogy 
minél több ecseri vál-
lalkozót vonjanak be a 
munkákba.

A térfi gyelő kamerák 
bővítéséhez előkészí-
tett anyagot elbírálta 
a testület. A pénzügyi 
bizottság javaslatára az 
Őrmester Kft. ajánlatát 
javasolja fogadta el.

A képviselők hatá-
roztak a településköz-
pont fejlesztésének 
ügyében is. Mint a 
polgármester utalt rá, 
központfejlesztés alatt 
egyelőre csak egy ki-
sebb parkosításban, 
parkoló kialakításában 
gondolkodnak. A mű-
velődi ház rendelkezé-
sére álló parkoló ugyanis kicsinek bizo-
nyult. Kérdés, hogy ebben mennyire lesz 
partner a másik tulajdonos, az ÁFÉSZ. 
Ha a tervek szerint sikerül később körfor-

galmat kialakítani, akkor nem szükséges 
nagyobb munkát végezni. Első körben 
tervezési ajánlatokat, és látványterveket 
kért az önkormányzat az általa birtokolt 
Széchenyi és Szent Imre utca által határolt 
területre. A régi fasorral és az út jelenlegi 
állapotával is kezdeni kellene valamit.  A 
Széchenyi u. 31. szám alatti volt zöldség 
üzlet is bontásra kerül. Ezt követően a te-
rület rendezése is szükséges lesz.. 

A testület a régi ravatalozó épületének 
átalakítási munkálataira 2,7 millió forin-
tot csoportosít át a költségvetési tartalék-
ból. Közismert, az új ravatalozóban nincs 

olyan külső, kívülről elérhető WC, ame-
lyet a temetőbe látogatók használni tudná-
nak, valamint egy tároló helyiség is hiány-
zik.  A régi, düledező és nem használatos 
ravatalozót alakítanák át erre a célra.

Az övezeti besorolással kapcsolatban 
két kérelem érkezett az önkormányzat-
hoz. A kérelem a Rákoskert felé vezető 
út baloldalán, a savanyító üzem utáni sza-
kasz két területére vonatkozik. Az eredeti 

tervekben ez gazdasá-
gi-kereskedelmi öve-
zetként szerepelt, míg 
a folyamatban lévő Te-
lepülésszerkezeti Terv 
módosítása folytán a 
Pestterv Kft. előtt a 
mezőgazdasági övezet-
té nyilvánítási szándék 
szerepel.  A kérelmező 
kéri ennek a módosí-
tásnak az elutasítását. 
A Településszerkeze-
ti Terv módosításával 
kapcsolatban van egy 
önkormányzati terület 
is, amely érintett a Te-
lepülésszerkezeti Terv 
módosításában, az ún. 
pedagógus föld, ami 
jelenleg szintén keres-
kedelmi-gazdasági öve-
zet. A változtatásban 
mindkét földet mező-
gazdasági besorolásúra 
javasoltak. A pénzügyi 
bizottság azt javasol-
ja, hogy az eredeti be-
sorolásban tartsák az 
említett területeket, és 
erről a földhivatalt is 
tájékoztassák. A képvi-
selő-testület 7 igen sza-
vazattal – ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül – 
e javaslatot támogatta.

A másik kérelemet 
zárt ülésen tárgyalták.

Több megkeresés ér-
kezett az önkormány-
zathoz, melyben a 
közvilágítás bővítését 
kérik. A kérelmek az 

Ipar, a Gyöngyvirág, a Határ utcából és a 
Vida dombról érkeztek. 

(Folytatás a 4. oldalon)

Augusztus 19. péntek: 
18-19, Puszta Country Band, 
19.15-20.15 Tengs-lengs, 
20.30-22.30 Wall Street, 
23-24 Gesarol koncert.
Augusztus 20. szombat 10-01 óráig
10.00 Gólyalábas kikiáltók zenés ébresztője a Polgármesteri Hivataltól a 
pályáig közös felvonulás és bohócparádé a Sportpályán, I. Ecseri Kocsmák 
Közötti Kispályás Foci Torna, 11-es rúgó verseny, 
10.30-tól I. Ecseri Falusi Csata – tréfás csapatvetélkedő az Ecseri Kulturá-
lis és Sport Egyesülettel közös szervezésben. 
14.00-16.00 Nemzeti Múzeum: Históriás történeti játszóház. „Szt. István 
törvénynapja” kézműves foglalkozások és korfelidéző játéka gyerekek 
részvételével: Az Ispán, a király nevében, törvénynapot tart, ahol az új tör-
vények szerint tesz igazságot. A törvénynap után a megjelentek vadlúd va-
dászaton vesznek részt. 
16.00 Kereplő Színház (Gyömrő): Lúdas Matyi – gyermekszínházi elő-
adás. 
15.00 Volánbusz Zrt.-Ecser S.E. felnőtt csapat - Labdarúgó mérkőzés. 
17.00 Nazirah gyermek hastánc bemutató, felkészítő tanár: Kozma Barba-
ra. 18.00-20.00 Függeszkedés hőlégballonnal. 
18.00 Sztárvendég: Tóth Vera 
18.30 Ecseri csoportok bemutatói: Western Táncklub 
– klubvezető: Takács Sándor; Nazirah hastáncbemutató – felkészítő tanár: 
Kozma Barbara; Nyugdíjas klub műsora – klubvezető: Sosovicza Jánosné; 
E-dance hip-hop bemutatója – felkészítő tanár: Szilágyi Edina; 
20.00 Sárkánylányok: Tűztánc - Tűzzsonglőr show; 
20.30 Tűzijáték. 
21.00 Utcabál a Betty & Happy Five közreműködésével
Napközben: Városnéző kisvonat, kis-vidámpark, sörsátor, sportolási lehe-
tőség (röplabda, íjászkodás, darts stb.), 14-18 óráig: motoros és segédmoto-
ros szimulátor az V. Sebesség Autósiskola közreműködésével
A rendezvénysorozat támogatói: Ecser Községi Önkormányzat, Monor és 
Vidéke Takarékszövetkezet, Ecseri Kulturális és Sport Egyesület, Ecseri 
Polgárőr Egyesület, Ecser Sport Egyesület, Hohol Attila és Társa Bt., Ne-
mes Party Team Kft.

Szent István Napi Rendezvények 
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(Folytatás az 4. oldalon)
Az önkormányzat által vég-

zett felmérés szerint a Széchenyi 
utca páros oldalán 5 lámpahelyet 
kellene létesíteni. Ez összesen 
25 lámpahelyet jelent. Egy-egy 
lámpatest 42 ezer forint + ÁFA 
körüli összegbe kerül. Az egy-
hangú döntés értelmében a köz-
ségi közvilágítás bővítése kap-
csán 5 utcai lámpát szereltetnek 
föl. A testület szándéka szerint a 
következő években – anyagi le-
hetőségeihez mérten – folytatja 
a közvilágítás bővítését.

A képviselő-testület határo-
zott a községi honlap készítése 
ügyében is. Úgy döntött, hogy az 
önkormányzati honlap – www.ecser.hu – 
szerkesztésére, karbantartására vonatkozó 
határozatlan idejű szerződést Dupai István 
vállalkozóval kösse meg, a pályázatában 
szereplő tartalommal.

A képviselő-testület – ellenszavazat nél-
kül – a 2. sz. Andrássy utcai Óvoda óvo-
davezetőjévé Kóspál Zsuzsannát nevezte 
ki. A vezetői megbízás a pályázati kiírás-
nak megfelelően 5 éves időtartamra 2011. 
szeptember 1-től 2016. július 15-ig tart. A 
képviselők – ugyancsak ellenszavazat nél-
kül – pályázata alapján megbízták Dévé-
nyi Gábornét a Rábai Miklós Művelődési 
Ház művelődés szervezői feladataival, 
valamint az intézmény irányítási munká-
ival, heti 40 órában. A közalkalmazotti ki-
nevezés, illetve a vezetői megbízás július 
1-től egy éves időtartamra szól.

A polgármesteri beszámolóban Gál 

Zsolt tájékoztatott arról, hogy a telepü-
lésnek jelenleg 132 millió forintja van 
lekötve. Jelezte továbbá, hogy a múlt ülé-
sen már szóba került a Műszaki Csoport 
átköltözése a Zrínyi utca 43. szám alatti 
önkormányzati tulajdonú ingatlanba.  A 
telekszomszéd is nehézgéppel rendelke-
zik, nem lesz zavaró az egymás mellett 
élés. Az új telephelyen renoválásra szorul. 
Gál Zsolt kérte a testületet, csoportosítson 
át két millió forintot a munkálatokra, amit 
a képviselők megszavaztak.

Szeverné Csekei Csilla képviselő beszá-
molt az ülésen arról, hogy a Pest Megyei 
Gyermek és Ifjúsági Alapítvány gyerekek 
nyári táboroztatását végzi Zamárdiban. Az 

ecseriek elhelyezéséhez is kérik 
az önkormányzattól a fejenként 
14.500 forintos támogatást. Az 
oktatási és szociális bizottság – 
saját hatáskörében – egyhangúlag 
döntött az öt szociálisan rászoru-
ló gyerek nyaraltatására biztosí-
tandó 72.500 forintos támogatás. 
Tavaly hat gyerek vett részt tábo-
rozáson, most ötre nyílt lehető-
ség. Szeverné Csekei Csilla jelez-
te továbbá, nyugdíjasok részére 
is kedvezményes üdültetésre van 
lehetőség. A bizottság támogatta 
két ecseri pedagógus nyugdíjas 
önkormányzati támogatással tör-
ténő üdülését Hajdúszoboszlón. 

Eddig olyan nyugdíjasoknak adtak 
lehetőséget támogatott pihenésre, akik az 
önkormányzati munkát segítették, képvi-
selők, bizottsági tagok voltak. 
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Új lámpák kerülnek a Vida-dombra

Köszönetet mondunk mindazoknak, 
akik drága  Édesanyánk, Nagyma-
mánk és Dédnagymamánk Erdős 
Tiborné született Szent Ivány  Mag-
dolna és Édesanyám testvére, Szent 
Ivány Zoltán búcsúztatóján, temeté-
sén  (2011. 07. 29-én) megjelentek, 
részvétükkel, virágaikkal fájdalmun-
kat enyhíteni igyekeztek. 
Külön köszönet a Római Katolikus 
egyház képviseletében szolgálatot 
tevőknek!
 „Istenem! Köszönjük, hogy a mienk 
volt és még az is marad, mert aki 
szerettei szívében tovább él 
nem halt meg, csak távol van.” 

Szent Ágoston 

Erdős család
Ecser

Köszönetnyilvánítás!

Jármai József Emlékverseny lesz augusz-
tus 28-án, vasárnap az Ecseri-tónál. Az 
erőpróba nyitott, bárki részt vehet rajta. 
Jelentkezni lehet személyesen a főszer-
vező Matuszka Lászlónál, vagy 6 óra 30 
perctől a helyszínen, kint a tóparton. A 
verseny 7 órakor kezdődik és délig tart. 
Nevezési díj 3000 forint. Az első három 
helyezett díjazásban részesül. Verseny 
után a résztvevők részére ebédet is tálal-
nak a szervezők.   

Horgászverseny 
lesz augusztus 27-én

I. Ecseri Kocsmák 
Közötti Kispályás 
Foci Torna!
Augusztus 20-án, szombaton délelőtt 10 
órától az Ady Endre utcai sportpályán 
Jelentkezés: Harsányi Csabánál: 06/30-
9-777-922, vagy a Rábai Miklós Műve-
lődési és Közösségi Házban nyitvatartási 
időben. A csapatok létszáma 5+1 fő, ma-
ximum 12 fő A foci torna után 11-es rúgó 
bajnokságot is rendezünk!

Felhívás I. Ecseri 
Falusi Csata 
küzdelmeiben való 
részvételre!
Vállalkozó szellemű, jó kedvű családi, 
baráti, civil szerveződésű csapatok jelent-
kezését várjuk az I. Ecseri Falusi Csatára! 
Csapatlétszám: minimum 6 fő – maximum 
10 fő, ahol a gyerekek gyorsaságának és a 
szépkorúak élettapasztalatának egyaránt 
jelentősége lesz! Jelentkezni lehet: az 
EKSE-Darts honlapján a Kapcsolat me-
nüpont alatt, vagy a Rábai Miklós Műve-
lődési és Közösségi Házban Jelentkezési 
határidő: 2011. augusztus 12., péntek. 
Jelentkezési lap letölthető a Művelődési 
Ház honlapjáról.
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Van még egy szűk hónapunk a nyárból, 
de aki például az iskola környékén jár, 
láthatja, nemcsak pedagógusok készülnek 
a szeptemberi tanévkezdésre, hanem az 
önkormányzat is. 

A szezonális felújítási munkálatokból a 
tanintézmény sem marad ki az idén. Javá-
ban zajlik a folyosó festése, illetve a lam-
béria cseréje. A mintegy ezer négyezet-
méteres falfelület megújításával évtizedes 
lemaradást pótolnak a község vezetői. 
Kevesen emlékeznek rá, mikor festették 
ki utoljára az iskola közlekedő útvonalát.

Szintén az iskolát érintő változás, hogy 
a hátsó udvarán lévő kerítést kicserélik, 
nagyon elhasználódott.  

Ugyancsak az oktatás és nevelés fel-
tételeinek javítását célozza a műszaki 
csoport kiköltöztetése az iskola terülté-
ről. Traktorok, teherautók közlekedtek 

a hátsó udvaron, ami nem jelentett meg-
felelő biztonságot a tanulók számára, s a 
zaj a tanítást is zavarta. Már készül a Zrí-
nyi utcában az egykori Zlatnyik ház, ma 
önkormányzati tulajdonú ingatlanának 
alkalmassá tétele a műszaki csoport fo-
gadására. Épül a kocsibejáró, hamarosan 
nekifognak a garázs felhúzásának is. Gál 
Zsolt polgármester szerint szeptember fo-
lyamán végleg megszabadulhatnak a gye-
rekek az iskolába nem való munkagépek 
okozta kellemetlenségektől.

Ecseri vállalkozó újították föl az 1. 
számú Óvoda belsejét. Kicserélték a ve-

zetékeket, a mosdót, kicserélték a nyí-
lászárókat, a helyiségeket kitapétázták, 
kifestették. Még a homlokzatszigetelés és 
a padlócsere hátra van ugyan, de a gyere-
ke már most is ragyogóan érzik magukat 
a megújult épületben. A munka dandárja 
nyáron befejeződik. Ráadásul az eddig 
kevesebb, mint öt millió forintos felújítási 
költségvetés nagyon impozáns a 2. számú 
Óvoda korábbi felújítási kiadásaihoz ké-
pest. Ez a falunak több mint ötven millió-
jába került, a pályázati pénzzel együtt hat-
vanötbe. Mellette szeptembertől februárig 
nem lehetett használni a létesítmény, ami 
külön szervezési bonyodalmat okozott az 
óvodások elhelyezésében. Igaz, a kettes 
óvodát – méreteinél fogva – nem lehetett 
volna egy nyár alatt rendbe hozni. Üte-
mezve azonban, több évre megtervezve a 
felújítást, valószínűleg kisebb fennakadá-

sokat okozott volna a gyerekek elhelyezé-
sében az építkezés.

A Tölgyfa utca pihenőhely, a gyerekek 
kedvelt játszóhelye szintén új ruhát kapott. 
Megújultak a játszóeszközök, a padok, s a 
szeméttároló edény is. A Kálvária-dombi 
lakónegyed két önkormányzati telkén, a 
Szent Antal utcában napokon belül meg-
szűnik a sitt-telep. Az utca felé már elké-
szült a kerítés, az önkormányzati telkek is 
rendezett terület képét mutatják a lakóne-
gyed szívében.

Hiányt pótol az önkormányzat a köz-
ség temetőjében. A ravatalozó építésekor 

kimaradt a szer-
számtároló és a 
mosdó építése. 
Augusztus 20. 
után megújul 
az öreg épület, 
a régi, oda nem 
illő létesítményt 
pedig elbontják. 
Őszre két rendezett épület nyújt szolgál-
tatást a temetőben. 

A falu lakói már korábban is értesülhet-
tek a település központját célzó megújítá-
si tervekről. Gál Zsolt polgármester most 
arról számolt be, hogy fontos lépések 
vannak napirenden a napokban. A temp-
lom melletti volt iskolaépület-maradvány 
elbontása után füvesítik a területet, egy-
beolvasztva a parkkal. Elbontják a rossz 
állapotú zöldséges üzletet is, valamint az 
ingatlanirodát, ahol szintén parkot alakí-
tanak ki. 

Az önkormányzat műszaki csoportjá-
ban már dolgozik az az erdésztechnikus 
végzettségű szakember, aki a kertészeti 
feladatokat tartja kézben a településen. 
Az önkormányzati tulajdonú területeken 
tervszerűen folyik a fűnyírás, két-három 
hetenként körbe érnek vele, s kezdik újra. 
Kell energiát fordítani a MÁV és a Ma-
gyar Közút által gondozandó területekre 
is, ezeken a helyeken ritka a tulajdonosi 
kaszálás. E területek egy részét is a köz-
ség tartja karban. Hamarosan az Andrássy 
úti MÁV állomás gyalogos lejáróját te-
szik rendbe.  

Az ABC mögötti területet élhető kö-
zösségi térré tervezi átalakítani az önkor-
mányzat. Már most folyik a közös gondol-
kodás a civil szervezetekkel, pályázatok is 
születtek pótlólagos források bevonására. 
A térrendezés jó alkalmat kínál arra, hogy 
kiöregedett, elszáradt fákat, illetve az 
egészségre káros, a település központjába 
nem illő fák helyébe újakat ültessenek. Gál 
Zsolt kiemelte, a településközpont meg-
újításával kapcsolatos terv folyamatosan, 
a lakossági észrevételeknek fi gyelembe 
vételével alakul. Rendszeresen üléseznek 
a civil szervezetek képviselői, akiknek ki-
emelt szerepe lesz a munkában. 

– A cél az, hogy mindenki jól érezze 
magát lakóhelyén, Ecseren – hangsúlyoz-
ta Gál Zsolt polgármester.  

Gál Zsolt: „...hogy mindenki 
jól érezze magát Ecseren”

Kézmosás az óvoda megújult mosdójában
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Festők sürögnek-forognak, vödrök puf-
fannak, szerszámok zajától hangos az is-
kola – diákjaink és tanáraink pedig a Ba-
laton-parti táborban élvezik a szünidőt. 
Az előző tanévben félszáz éves jubileu-
mát ünneplő iskola nemcsak a nevében, 
mint Laky Ilonka Általános Iskola, hanem 
külsejében is megújulva szeretné fogadni 
az 51-ik tanév 242 diákját.  

Céljainkat röviden így foglalnám ösz-
sze: korszerű iskolában, az egészséges 
környezetéért felelős, képességeit, isme-
reteit használni tudó fi atalokat szeretnénk 
nevelni. Mindezek eléréséhez, lehetősé-
geinkhez mérten próbálunk magas szín-
vonalú szolgáltatást nyújtani. 

A szubjektív tényezők tekintetében na-
gyon jól állunk. Pedagógusaink gyorsan 
elfogadták és magukénak vallják az alap-
vető értékek – etika, viselkedéskultúra, 
tolerancia, közösségi magatartás, stb. – 
közvetítésének kiemelkedő jelentőségét. 
Korszerű módszerekkel, kompetencia 
alapú programokkal és digitális techni-
kával érdekesebbé, hatékonyabbá teszik 
a tanórákat, ezzel motiváltabbá, lelke-
sebbé válnak diákjaink. Hisszük, hogy a 
nevelő-oktató munkának továbbra is ab-
ban kell alapvető szerepet játszania, hogy 
növendékeink felkészüljenek a felnőtt lét 
szerepeire, saját sorsuk alakítására. Ennek 
hatására intézményünkben felértékelő-

dött az egyén tanulási kompetenciájának 
fejlesztése. Mindebben logopédus, fej-
lesztőpedagógus és pszichológus is segít 
bennünket. A tantestület erőssége, hogy 
szakmailag magasan képzett, tettre kész 
pedagógusokból áll.

A tanórán- és az iskolán kívüli tevé-
kenységek is – szakkörök, kirándulások, 
táborok, erdei iskola, versenyek, stb.– 
számos lehetőséget adnak a nevelési ered-
ményeink színvonalának emelésére. 

A modern oktatás alapjául szolgáló 
objektív feltételek tekintetében azonban 
messze nem lehetünk elégedettek. Az is-
kola épülete egyre kisebbnek bizonyul a 
folyamatosan növekvő tanulói létszám és 
a bővülő feladatkörök mellett, az épület 
műszaki állapota pedig jócskán elmarad 
a XXI. század elején elvárható színvonal-
tól. Elavult, a végletekig toldozott-foldo-
zott a fűtésrendszerünk, így a gazdaságos 
működés gyakorlatilag kivitelezhetetlen. 
Kevés és rossz állapotú mosdó működik 
az épületben, az udvar végén lévő beton-
fal megdőlt, végül (de nem utolsósorban) 
elodázhatatlannak tűnik az iskola tető-
szerkezetének felújítása, rendbehozatala. 

Csakúgy, mint egy családi háznál, itt is 
mindig van tennivaló, ha azt szeretnénk, 
hogy esztétikus, egészséges környezetben 
nőjenek fel gyermekeink.

Sajnos a pályázati lehetőségek nem iga-

zán kedveznek 
az ilyen kondí-
ciókkal bíró is-
koláknak, mert 
mi rendelkezünk 
tornateremmel, 
modern számí-
tógépekkel, inte-
raktív táblákkal, 
ott a sportpá-
lyánk és most 
már a játszótér 
is. A főváros kö-
zelsége sem előnyös a pályázati lehetősé-
gek kiaknázása tekintetében.

Önerőből nem tudjuk megoldani ezeket 
a sürgető házi feladatokat, de minden le-
hetséges fórumon jelezzük gondjainkat, 
küzdünk azért, hogy XXI. századhoz mél-
tó környezetben nevelhessük, oktathassuk 
az ecseri Laky Ilonka Általános Iskolát - 
nagy örömünkre - egyre többen választó 
szülők gyermekeit. 

A jövőt tekintve optimisták vagyunk. 
Addig, amíg meg tudjuk őrizni, hogy a mi 
iskolánkban a tudás vitathatatlan érték, a 
munka, a szorgalom pedig megbecsülen-
dő, addig nem vagyunk elveszve, addig 
ennek az iskolának van jövője akár az el-
következendő ötven évben is! 

                         Szeverné Csekei Csilla
iskolaigazgató

Az ötvenegyedik tanév küszöbén

2011. augusztus 25. (csütörtök) 9-17 órá-
ig. 2011. aug. 26. (péntek) 8-12 óráig. 
Tankönyvcsomag irányárak: 1. osztály: 
12.740 Ft, 2. osztály: 9.815 Ft, 3. osztály: 
10.735 Ft, 4. osztály: 15.005 Ft, 5. osz-
tály: 13.520 Ft (emelt angol),13.495 Ft, 6. 
osztály: 14.460 Ft (emelt angol), 14.355 
Ft, 7. osztály: 19.850 Ft (emelt angol), 
19.680 Ft,  8. osztály 19.420 Ft (emelt an-

Tankönyvárusítás

gol), 18.765 Ft.   
A jogszabályban meghatározott ked-

vezmény iránti igényt a szülők még az el-
múlt tanévben benyújtották az iskolának. 
A kedvezményre való jogosultság igazo-
lásául – a vásárláskor – be kell mutatni 
a családi pótlék folyósításáról szóló bér-
jegyzéket, vagy a pénzintézeti számlaki-
vonatot, vagy a postai igazolószelvényt, 
tartósan beteg tanuló esetén a szakorvosi 
igazolást, testi fogyatékos vagy pszichés 
fejlődési zavar miatt akadályozott tanuló 
esetén a szakértői vagy a rehabilitációs bi-
zottság szakvéleményét, rendszeres gyer-
mekvédelmi kedvezményben részesülő 
tanuló esetén az erről szóló határozatot.

Pótbeíratkozás 

Gólyatábor 
A 2011/2012-es tanévre beiratkozott le-
endő első osztályos tanulóknak. 2011. 
aug. 22. (hétfő) - 2011. aug. 26. (péntek) 
8-15.30-ig

2011. aug. 22. 8-15 óra között
A szeptemberi 
étkezési- és 
napközis térítési 
díjak befi zetése
2011. aug. 25. (csütörtök) 9-17-ig. 2011. 
aug. 26. (péntek) 8-12-ig

Az ingyenes és kedvezményes étkezés-
ről

Az óvodás, 1-5. évfolyamon nappali 
rendszerű iskolai oktatásban részt vevő és 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény-
ben részesülő gyermekek után az intézmé-
nyi térítési díj 100%-át kedvezményként 
kell biztosítani (ingyenes étkezés).

Más kedvezményeket szintén jogsza-
bály állapít meg.

Pótvizsga, 
osztályozó vizsga
2011. aug. 29., 9 órától
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Idén június 26-án vasárnap volt Úrnapja Ecseren. 
Az Úrnapja (több más nyelven Corpus Christi) 

katolikus főünnep az eukarisztia tiszteletére, teljes 
nevén az Úr Testének és Vérének ünnepe. Magyar-
országon és több más országban (például Angliában 
és Walesben) a húsvéti időt lezáró pünkösd vasár-
nap után két héttel tartják. Jellemzően körmenet 
kapcsolódik hozzá. Az Úr Testének és Vérének ere-
deti emléknapját, Nagycsütörtököt beárnyékolja a 
nagypénteki keresztre feszítés. Az ünnep eredete a 
13. századig nyúlik vissza. 

Az ünnepre a Széchenyi utca lakói, illetve a ka-
tolikus egyházközség tagjai virágdíszbe öltöztették 
az utcát és a Grassalkovich teret. A körmenet négy 
virággal díszített kápolnánál állt meg, ahol szentsé-
gi áldásban részesültek a résztvevők. A teljes útvo-
nalat virágszőnyeg borította és régi szokás szerint 
az utca házainak ablakaiba gyertyákat és virágokat 
helyeztek tulajdonosaik. 

A régi ecseriek elbeszélése szerint a községben 
mindig nagy ünnepnek számított. Nem véletlenül 
emeltek a múltban négy épített kápolnát (búdkát)  
a falu fő utcáján. A hagyományőrző kör fi atal tagjai 
az idén is népviseletben vettek részt templomunk 
egyik legnagyobb ünnepén.

Imalánc. Páduai Szent Antal, az ecseri templom vé-
dőszentje, ünnepének patrónája halálnak tiszteletére az 
egyházközség imaláncot szervezett a község körül június 
10-én. Cél: közösen imádkozni a templomi közösségért, 
az egyházközségért, Ecser lakóiért, az egész településért. 
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Összefogás a reptéri zaj ellen
Gál Zsolt, Ecser polgármestere is rész vett 
azon az érdekegyeztető tanácskozáson, 
amelyet Riz Levente, Rákosmente pol-
gármestere kezdeményezésére tartottak a 
Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Re-
pülőtér működéséből eredő környezetter-
helésben érintett kerületek és települések 
önkormányzati vezetői. A XVII. kerület-
ben megtartott, 11 települést összefogó 
polgármesteri és szakértői találkozó egyik 
célja volt a - Budapest Liszt Ferenc Nem-
zetközi Repülőteret üzemeltető - Budapest 
Airport Zrt. zaj elleni védelemre irányuló 
tevékenységének vizsgálata.

A találkozón a felek megállapodtak, 
hogy az eddig gyakorlaton változtatni 
kell, és mindent megtesznek a jogszerű 
működés betartatása, a környezetvédel-
mi szempontok érvényesülése érdekében. 
A városvezetők tisztában vannak vele: a 

nemzetközi repülőtér működése nemzet-
gazdasági szempont. Magyarország leg-
nagyobb nemzetközi repülőterét nem lehet 
és nem kell bezárni. Azonban eljött az idő, 
hogy a jogsértések, a zaj elleni védekezés 
kapcsán a települések vezetői együttesen 
fellépjenek a repülőtér környezetében élő 
lakosság egészsége érdekében. Felhívják 
az illetékes hatóságok fi gyelmét, hogy él-
jen a törvény által biztosított szankcioná-
lás lehetőségével. 

A résztvevők megállapodtak abban, 
hogy a jövőben rendszeresen egyeztet-
nek egymással a hatékony közös fellé-
pés érdekében, részt kívánnak venni a 
légiközlekedéssel kapcsolatos jogalkotás-
ban, véleményezni kívánják a környezet-
védelmi programokat, s a jövőben növe-
lik érdekérvényesítő erejüket a lakosok 
védelme érdekében.

Az Ecseri Hagyományörző Kör Néptánc 
Csoportja is részt vett Szomolyán a tele-
pülés hagyományos Cseresznye Feszti-
válján. Szomolya a Bükkalján, a Kánya-
patak völgyében, Egertől keletre található 
település. A három napos rendezvényso-
rozat másik Ecsert érintő programpont-
ja volt az innen elszármazott Lelesziné 
Tarnai Irén, ma más szomolyai festőmű-
vész kiállítása. Lelesziné egyik alkotá-
sa napjaikban is ott látható Barta Zoltán 
jegyző irodájának a falán. Barta Zoltán 
és Gál Zsolt polgármester személyesn is 
részt vett a szomolyai ünnepségen Guczi 
István polgármester meghívására. A Cse-
resznye Fesztivál díszvendége Tállai And-
rás államtitkár volt.

Cseresznye Fesztivál
Szomolyán

Tisztújító polgárőrök
Tisztújító taggyűlést tartott az Ecseri Polgárőr Egyesület július 
7-én. Titkos szavazással újraválasztották az egyesület elnökének 
Hosszú Mihályt, a szervezet titkára: Kanyikné Szilágyi Etelka 
lett. Az egyesület pénztárosa újra ifj. Hosszú Mihály lett.
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ISSN: 2060-2456

A Szív a Szívért Alapítvány évente meg-
szervezi a felnőtt szívátültetettek orvos-
beteg találkozóját. 2011-ben Veszprémbe 
jöttek, hogy három napon keresztül cse-
réljék ki tapasztalataikat, adjanak egy-
másnak tanácsot, mindenekelőtt találkoz-
zanak szakemberekkel, orvosaikkal.

Jövőre lesz húsz éve, hogy dr. Szabó 
Zoltán professzor végrehajtotta az első 
szívátültetést Magyarországon. A ma 120 
élő újszívesből 35-en jöttek el a veszpré-
mi találkozóra. Különleges élmény kívül-
állónak egy ilyen találkozó, ahol a kura-
tórium elnöke köszönti dr. Szabó Zoltán, 
dr. Andréka Péter, dr. Szabolcs Zoltán , dr 
Bodor Elek professzorokat és dr. Petrohai 

Ágnes doktornőt, mint  „szüleiket”.
Dr. Szabolcs Zoltán professzor arról 

beszélt: lassan húsz év alatt Magyarorszá-

gon 187 felnőtt és hat gyermek kapott új 
szívet. Évente 40-60 szívátültetést hajt-
hatnánk végre, ehelyett 24 történik, míg 
például Csehországban 70. Elmondta: a 
szív transzplantációs várólistákon 70-80 
rászoruló beteg helyett van 16. Magyar-
ország a világ egyetlen országa, ahol több 
donáció történik, azaz több donorfelaján-
lás van, mint ahány szívátültetésre váró. 
Így minden évben 10-20 egészséges szí-
vet „kukázunk”– jegyezte meg keserűen.

Forrás: Veszprémi Napló

***
Matuszka László Ecserről, az újszívesek 

és orvosaik számára rendezett  találkozó 
után a következőket mondta a Cserfa ér-
deklődésére: – Örülök, hogy részt vehet-
tem e találkozón, és tagja lehetek – immár 
10 éve – a szívátültetettek családjának.                                                                                                                  

„Kikukázzuk” a szíveket 

Gugol: Matuszka László
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Moravecz Zsolt 
(1972) Vagyon 
elleni bcs.

K e l e c s é n y i 
Zoltán (1969) 
Letöltendő sza-
badságvesztés

Sallai Árpád 
(1956) Tartóz-
kodási hely 
megállapítás

Balgóczki Gá-
bor (1974) 
Vagyon elleni 
bcs.

Kanyik Anikó 
(1990) Kábító-
szerrel vissza-
élés

Nyerlucz Ro-
land (1986) Va-
gyon elleni bcs.

Rafael Zoltán 
(1972) Garáz-
daság

Rákóczi Dániel 
(1994) Eltűnt 
fi atalkorú

Kozár Tamás 
(1994) Eltűnt 
fi atalkorú

Nagy László 
(1987) Vagyon 
elleni bcs.

Révai Barna-
bás (1981) 
VESZÉLYES!
T á m a d á s t ó l 
tartani kell. 
Kábítószerrel 
visszaélés, zak-
latás, vagyon 
elleni bcs. Rendőrségi felhívás! Körözött személyek! 

Rendőrségi felhívás! Körözött személyek! 
A Monori Rendőrkapitányság az alábbi 
Ecser község és Maglód városban lakó sze-
mélyek elfogásában kéri a lakosság segítsé-
gét.  Amennyiben információval rendelke-
zik az alábbi személyekről hívja a Monori 
Rendőrkapitányságot a 06 29 410 367, vagy 
a  Maglódi Rendőrőrsöt  a 06 29 325 107, 
vagy a Körzeti megbízottat (Kurucz Zsolt) 
a 06 209 875 084 telefonszámon.

A félszáz éves fennállását a minap ünneplő Monor és 
Vidéke Takarékszövetkezet 1961-ben éppen Ecseren 
alakult meg, emlékeztetett az évforduló alkalmából 
rendezett ünnepségen köszöntőjében Gál Zsolt, a tele-
pülés polgármestere. 

Emlékeztetett rá, az 1840-es években az európai la-
kosságot nagy éhínség nyomorította. Ennek a problé-
mának a megoldását sokan az önsegélyezésen alapuló 
összefogásban látták. 

Ecser térségének első XX. századi szövetkezete a 
Rákóczi u. 20. szám alatt működött. Wéber Józsefné és 
Hatlaczki Mihályné szolgálták ki az ügyfeleket. Innen a 
mostani zöldséges helyére költöztek, majd a templom-
mal szemben, a községtől kapott telken felépülhetett, a 
takarékszövetkezet épülete. Jelenlegi helyén, ebben a 
modern és kulturált épületben pedig 2002 óta működik. 
A takarékszövetkezetek olcsóbbak és emberközelibbek 
versenytársaiknál, szinte az összes ügyfelüket szemé-
lyesen ismerik. 

2011. február 1-jétől az ecseri önkormányzat szám-
lavezetője. – Biztosak vagyunk abba, hogy a Monor 
és Vidéke Takarékszövetkezet minden ecseri polgár 
számára megbízható, segítő partner marad a következő 
ötven évben is – zárta gondolatait Gál Zsolt.

Ötven éve Ecseren alakult meg... 

A gyertyákat könnyedén elfújták az ünnepi tortán. Csak egyetlen lángocska pislákol 
most is a szívekben: a reményé, amely – mint tudjuk – utoljára alszik el.
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Csemőre látogatott a közelmúltban Gál 
Zsolt polgármester és Barta Zoltán jegy-
ző. A hozzávetőlegesen Ecser nagyságú 
falu kulturált környezetéért, tisztaságáért, 
színes-virágos arculatáért elhivatottan 
dolgozó településvezetők azért keresték 

föl a Cegléd melletti települést, hogy 
módszereiket tanulmányozzák. 

Csemő ugyanis 1997-ben a Virágos 
Magyarországért verseny első helyezettje 
volt, egy évvel később pedig beválogatták 
Európa három legvirágosabb faluja közé.

A helyi polgármester és jegyző tájékoz-

tatták őket arról, Csemőn miként szerve-
zik a helyi közösségi életet, hogyan von-
ják be a civil szervezeteket, a lakosságot a 
település gondozásába.  

E téren Ecser is egyre több eredményt 
tud már fölmutatni. 

Az idén tavasszal lomtalanítást szervez-
tek, majd a civil szervezetek. A lakosság 
bevonásával szemetet szedtek, parlag-
füvet irtottak a községben. Június 30-án 
még egy veszélyes hulladékgyűjtő napot 
is szerveztek, hogy azokat a hulladéko-
kat, amelyeket a lomtalanítás idején nem 

tudtak a lakók elvitetni, most azoktól is 
megszabadulhassanak. A polgármesteri 
hivatal műszaki csoportjának átszervezé-
sével lehetőség nyílik kertész szakkép-
zettségű munkavállaló alkalmazására is. 
Így a műszaki csoport is aktívan ki fogja 
venni a részét a település gondozásából. 
Munkájukat segíti az a két közmunkás, 
akiket a kistérségi munkaprogram ré-
szeként foglalkoztathatnak Ecseren. Ide 
tartozik a nyári hónapokban a rendszeres 
ellenőrzés is. Augusztusig már több száz 
ellenőrzést végeztek a polgármesteri hi-
vatal munkatársai, vizsgálva, vágják-e a 
gazt, a parlagfüvet a földterületek, az üres 
építési telkek tulajdonosai. Az ellenőrzés 
folytatódik. Eddig számos szabálysértési 
feljelentést tettek az ellenőrök. A mulasz-
tók kemény szankciókra számíthatnak. 

A csemői tapasztalatok arra is rávilá-
gítottak, hogy ilyen szép eredményekre 
csak teljes összefogás révén lehet számí-
tani. Felvilágosító munkával, jó közösségi 
példákkal, el kell érni, hogy a településen 
élőknek kivétel nélkül igénye legyen a 
saját porta előtti rend megtartására. A fű 
rendszeres lenyírása, szükség esetén bo-
zótvágás, a járdatakarítás, virágok ülteté-
se az ingatlan előtti területekre

A tisztább, szebb Ecserért

Európa egyik legvirágosabb falujában jártunk

Csemő egyik szép része. Ide futnak be a buszok. 
Augusztus 15-én 05 órától 17 óráig 
az FGSZ Földgázszállító Zrt. karbantar-

tási munkái miatt Ecseren 
a gázszolgáltatás szünetel. 

A szolgáltató kéri ügyfeleit, hogy a 
gázszünet idejére a főzőcsapokat ZÁRT 
állapotban tartsák. További felvilágosí-
tás éjjel-nappal: a 06 (80) 300-300-as 

telefonszámon  
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Civilekkel közösCivilekkel közös
parlagfűirtásparlagfűirtás
Ecser-szerteEcser-szerte

Az EKSE csapatának egy csoportja

A sportkörösök

A Varázs Lovarda hölgyei

A polgárőrök

A műszaki csoport tagjai
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Az ország első számú darts versenyzője, 
hazánk egyetlen profi ja, Bezzeg Nándor 
is ellátogatott a minap Ecserre, ahol meg-
rendezték a II. Ecseri Nyílt Steel Darts 
Versenyt. A több mint félszáz versenyző 
az ország nagyvárosaiból és kistelepülé-
seiről egyaránt érkeztek. Székesfehérvári, 
pécsi, nagykőrösi vagy budapesti induló 
éppúgy rajthoz állt, mint vecsési, dömsödi 
vagy solymári.

A főszervező, Szatmári Zsuzsanna az 
Ecseri Kulturális és Sport Egyesület kere-
tében működő Darts Klub vezetője, a női 
dartsosok országosan elismert bajnoka és 
segítői jó érzékkel rakták egymás mellé a 
különféle programelemeket.

A Zöldkoszorú Hagyományőrző Kör 
jóvoltából a résztvevők ízelítők kaphat-
tak a helyi néptáncművészet értékeiből, 
különös tekintettel az lakodalmasra. Kiál-
lítás keretében – az egyébként a községi 
tájházban lévő munkaeszközök helyszí-
ni bemutatójából – az ecseri múlt dol-
gos hétköznapjai villantak föl. Sztancsik 
Józsefné jóvoltából az ecseri népviseleti 
babakészítés is képviseltette magát, ku-
pák helyett a nyertesek szép népi remek-
műveket vihettek haza. Volt állatsimogató 
a gyerekeknek, bográcsolás, sütemény- és 
borkóstoló. 

Gál Zsolt polgármester köszöntőjé-
ben az összefogásra, a civil szervezetek 
együttműködésére, a kultúra, a sport, a 
hagyományőrzés művelőinek egymás-
ra találására helyezte hangsúlyt. – Annál 
életképesebb egy település, minél jobban 

érzik magukat ott annak a lakói. Ennek 
előmozdítása valamennyiünk érdeke és 
feladata – hangsúlyozta a polgármester.

– 2008 decemberében alakítottuk meg 
az Ecseri Kulturális és Sport Egyesületet 
– mondja Szatmári Zsuzsa. – Alapvető cé-
lunk a társasági élet fellendítése Ecseren, 
közösségi programok szervezése gyerme-
keknek, felnőtteknek egyaránt. Jelenleg 
az egyesületnek egyetlen szakosztálya 
van: a darts, de tervezzük a szakosztályok 
számának bővítését is, a lakossági igé-
nyeknek megfelelően.

Dartsozni egyébként minden nap lehet a 
M+M Caféban. A Darts Club képviselői-
vel pedig legközelebb augusztus 20-án ta-
lálkozhatnak a sportpályán tartandó egész 
napos ünnepi rendezvényen. 

Fotók: André Ildikó        

Kulturális seregszemle Kulturális seregszemle 
a nyílhegyek fényébena nyílhegyek fényében

Kalácskóstolás

Győztesek

A díj

Néptánc bemutató

Bezzeg Nándor Vonzó célpont

CserfaKözösségek12
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