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A képviselő-testület májusi 14-i ülésén 
mutatták be a grémium tagjainak Ecser 
új közterület-felügyelőjét, Valyon Tibort. 
Mint Barta Zoltán jegyző elmondta, Va-
lyon Tibor rendelkezik a munkakör be-
töltéséhez szükséges iskolai végzettséggel 
és tapasztalattal, munkába állásáról az 
önkormányzat egyeztetett a Pest Megyei 
Rendőr-főkapitánysággal. 

A képviselők elfogadták a Nyugdíjas 
Klub Sosovicza Jánosné elnök által készí-
tett beszámolót a szervezet tavalyi munká-
járól. 

Ugyancsak jóváhagyták az egészségügyi 
szolgálatok – az I. és II. számú Háziorvosi 
Körzet, a Fogorvosi és a Védőnői Szolgálat 
– beszámolóit.  

Elfogadta a grémium a Szent István napi 
rendezvény tervezetét, s meghatározta a 
hozzá tartozó forrást. A képviselők úgy 
döntöttek, hogy a rendelkezésre bocsátott 
összegbe a sátor és a büfé költségeinek is 
bele kell férnie.

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisz-
térium a Pest Megyei Kormányhivatal 
közreműködésével kezdeményezte, hogy 
a változó jogszabályok miatt az önkor-
mányzatok valamennyi intézményének 
szervezeti és működési szabályzatát felül 
kell vizsgálni. Barta Zoltán jegyző jelezte 
a képviselő-testület számára, hogy e köte-
lezettségnek Ecser eleget tett. 

Véleményezésre került a képviselő-tes-

tület elé a Laky Ilonka Általános Iskola 
igazgatói pályázatairól szóló előterjesztés. 
A napirend tárgyalásán Szeverné Csekei 
Csilla – személyes érintettség miatt – nem 
vett részt. Gál Zsolt polgármester elöljá-
róban elmondta, tavaly megváltozott az 
iskolaigazgatói választási rendszer. A kép-
viselő-testületnek véleményezési joga van, 
az intézmény vezetőjét a Klebelsberg In-
tézményfenntartó Központ (KLIK), illetve 
a miniszter választja ki. A KLIK elvégezte 
az előzetes munkálatokat és megállapítot-
ta, hogy két érvényes pályázat érkezett. 

Hosszas vita után, titkos szavazással dön-
töttek a képviselők. Nem lett konszenzus, 
a testület egyik fele az egyiket, a másik fele 
a másik pályázót támogatta. 

A polgármesteri beszámolóban Gál 
Zsolt jelezte, Ecser kiválása a Gyömrői 
Víziközmű Szolgáltató Kft -ből folyamat-
ban van. A dokumentumokat aláírták, a 
testület által jóváhagyott eszközök átszál-
lítása megtörtént. Megérkezett a MAN 
teherautó, a GEHLMAX földmunkagép, 
illetve további eszközök kerültek az EKO 
Kft . birtokába.  

Képviselő-testületi ülés – május 14.
Közügyek

A Budapesti és Agglomerációs Polgárőr 
Szervezetek Szövetsége, a BPSZ Szolgálati 
Érdemérem bronz fokozatát adományozta 
Szilágyi Etelkának, a BPSZ elnöki dicsé-
retben részesítette Horváth Zsoltot, és 10 
éves jubileumi elismerést kapott Réfi  Fe-
renc. Gratulálok a kitüntetetteknek és kí-
vánom, hogy még sokáig végezzék azt az 
önzetlen segítőmunkát, amellyel hozzájá-
rulnak Ecser közbiztonságához. 

Itt ragadom meg az alkalmat, hogy is-
mét felhívjam az ecseri lakosok fi gyelmét, 
hogy a polgárőrség várja szeretettel azon 
polgárok jelentkezését, akik szívesen ven-
nének részt ebben a felemelő munkában.

Gál Zsolt 
polgármester

Ecseri 
polgárőrök 
kitüntetése 

Elismerés a polgármesternek
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Köszönöm, nagyon köszönöm!

Az első világháború kitörésének századik 
évfordulóján megemlékezést tartottak 
Ecseren a katolikus templomban és an-
nak udvarán június 1-jén. A háborúban 
elesett férfi akért szólt a mise, s a mellé-
koltáron az áldozatok számának megfe-
lelően 53 gyertya égett.  A mise után, a 
templomkertben ünnepi emlékező be-
szédet mondott Gál Zsolt polgármester, 
a történelem tragikus pillanatait Aszódi 
Csaba András, az Ecseri Szlovák Önkor-
mányzat elnöke idézte föl.

Ezúttal Gál Zsolt beszédét közöljük, 
Aszódi Csaba András gondolatait követ-
kező számunkban idézzük fel.

– Miről is szól ez a nap, ez az ünnep-
ség? – tette föl a kérdést beszéde elején 
Gál Zsolt. – Egyrészt országunk múlt-
járól, amelyben fi atal emberek áldozták 
életüket a hazáért, másrészt azokról a 
családokról, amelyek meggyászolták, s 
talán a mai napig gyászolják elesett, fog-
ságban meghalt hozzátartozóikat. Sajnos 
Ecseren is akadnak ilyen családok. Most 
is itt állnak az emlékezők között azok, 
akiknek több okuk van a szomorúságra, 
hiszen nagyapjukat, dédapjukat vesztet-
ték el a 100 éve kitört I. világháborúban.

A templomunk falán elhelyezett em-
léktábla előtt gyűltünk össze, hogy ta-

núbizonyságot tegyünk arról, hogy nem 
felejtünk. Ma tisztelegni jöttünk ide, em-
lékezni és leróni kegyeletünket az I. vi-
lágháborúban elesett 53 ecseri férfi  előtt, 
akik a legdrágább kincsüket, az életüket 
adták a hazáért.

Szakály Sándor történész így fogalmaz: 
„Egy nemzet halottai iránti tisztelete jelzi 
az adott nemzet kultúrájának színvonalát 
és igényességét. Aki nem temeti el és nem 
emlékezik meg saját halottairól, az nem 
érdemli meg az utókor megbecsülését. 
Fontos, hogy szavakkal is emlékezzünk, 
kifejezzük fájdalmunkat, lerójuk tisztele-
tünket, mert annál, ami a világháborúba 
vezényelt katonáinkkal történt, csak egy-
valami lehet szörnyűségesebb, éspedig ha 
elfelejtjük őket.”

„Édes és dicső a hazáért meghalni” – 
tartották a régi rómaiak. Most, amikor 
itt állunk hősi halottaink emléktáblájánál 
nem annyira az édességet, mint inkább a 
keserűséget érezzük. Ez a háború kezdet-
től fogva nem a mi háborúnk volt, játék-
szerként keveredtünk bele. A történelem 
rendre bebizonyította és bebizonyítja, 
hogy mindig elbukik az, aki felemelke-
dését más népek megalázásától reméli, 
aki fegyverei erejétől várja gondjai meg-
oldását. Reménykedjünk és higgyünk ab-

ban, hogy egyszer eljön az a nap, amikor 
a világon egyetlen embernek sem kell 
soha többé háborúba menni. Higgyünk 
azokban, akik előttünk jártak, és ma az 
emlékeinkben velünk vannak. Ók adja-
nak erőt a mi mindennapi csatáink meg-
vívásához.

Nekik idegen célokért kellett meghal-
niuk, és idegen földben kell nyugodniuk. 
Nekünk nem a harctéren kell küzdenünk 
a hazáért és az életünkért, hanem itt kell 
helytállnunk és boldogulnunk, és ha sze-
rencsénk van, akkor az anyaföldben tu-
dunk majd megpihenni, mert ahogyan 
Vörösmarty Mihály örökérvényű mű-
vében, a Szózatban mondja: „A nagy-
világon e kívül nincsen számodra hely, 
Áldjon vagy verjen sors keze, itt élned, 
halnod kell” – zárta ünnepi beszédét a 
polgármester.

A megemlékezésen a Zöld Koszorú 
Hagyományőrző Kör és az egyházi ifj ú-
sági kar énekelt, az iskola diákjai verselve 
emlékeztek, a nyugdíjas klub első világ-
háborús katonadalokat adott elő, végül 
a hagyományőrző kör a Republic együt-
tes Ezt a földet választottam című dalára 
készített tánckoreográfi áját adta elő.  A 
megemlékezés koszorúzással zárult.  

(Képek a 12. oldalon)

Emlékezés az első világháborúban elesett ecseriekre

Talán még soha nem látogatták meg ilyen sokan 
a községi majálist, mint most. Nagy boldogság 
volt látni, amikor megtelt a focipálya emberek-
kel. Az idei évben nagy örömömre a rockfeszti-
vál színvonalát is sikerült emelnünk. A kétna-
pos rendezvényen több prominens személy is 
megjelent településünkön. Közülük kiemelném 
Boldog István országgyűlési képviselő urat, aki 
végigjárva a települést megállapította, hogy az 
anyagi nehézségeink ellenére szépen fejlődünk. 
Az időjárási viszonyokra felkészülve idén elő-
ször a büfé mellett a színpad és a nézőtér fölé is 
sátrat állítottunk. Köszönöm a közreműködők-
nek, kiemelten az ecseri fellépőknek, hogy mint 
minden rendezvényünkön, most is megmutat-
ták magukat, és sokan megcsodálhatták pro-
dukciójukat. Ilyenkor derül ki, hogy milyen szí-
nes programok közül választhatnak az ecseriek, 
hogy a szabadidejüket hasznosan és kellemesen 
tölthessék el, színesítve ezzel hétköznapjaikat. 
Köszönöm a focicsapatoknak a részvételt, Har-
sányi Csabának a szervezésben nyújtott segítsé-
get, az Ecser Községi Sportegyesületnek a szépen 

rendben tartott focipálya biztosítását és külön 
gratulálok a díjazott csapatoknak. Köszönöm 
a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálatnak 
a gyermek kézművesfoglalkozások lebonyolítá-
sát, a főzőcsapatoknak, hogy évről évre növek-
vő számban vesznek részt rendezvényeinken. 
Természetesen itt is gratulálok a díjazott csa-
patoknak. Köszönöm a támogatóknak, dr. Gróf 
Józsefnek, Fehér Istvánnak, Varga Dánielnek, a 
Fazekas Kft -nek, az Er-Ko-Báb Kft -nek, hogy 
támogatásukkal hozzájárultak a főzőverseny le-
bonyolításához és a Szabadtűzi Lovagrendnek a 
zsűrizést. A Koszta Speed Kft . és a Proform Kft . 
segítettek abban, hogy a parkolásból rendszere-
sen adódó problémákat elkerüljük. Köszönöm 
a Nemes Party Team Kft -nek, hogy az előre 
vállalt feladatai mellett a főzőcsapatok közül 
sokaknak biztosított sátrat. Köszönöm a polgár-
őrségnek és a maglódi rendőrőrs rendőreinek a 
rendezvény biztosításában végzett munkájukat, 
külön öröm számomra, hogy a főzőversenyen 
is megmutatták magukat. Köszönöm a műve-
lődési ház és az EKO Kft . dolgozóinak, hogy 

sokszor küzdve az 
időjárás viszon-
tagságaival elvé-
gezték azt a mun-
kát, ami lehetővé 
tette a rendezvény 
zök kenőmentes 
lebonyolítását, és 
köszönöm mind-
azoknak, akik bár-
mely módon segí-
tették a szervezést és a lebonyolítást. 
A rendezvény megmutatta, hogy összefogással 
minden sokkal jobban működik. Szeretnék né-
hány szót ejteni az előttünk álló feladatokról is. 
Elkészült és aláírásra került a Tölgyfa utcai ját-
szótér terve, az átadást rövidesen, még a nyári 
szünet elejére tervezzük. A Kálvária domb ut-
cáinak építésére a meglévő tervek felújítását és 
szakhatósági engedélyezését írták elő, ezzel ki-
csit lassítva a kivitelezést, de a nyár során itt is 
el tudjuk kezdeni a munkálatokat.       Gál Zsolt

polgármester

Cserfa_2014_június_03.indd   3 2014.06.04.   8:40:51



4 Cserfal 2014. június 6.

2014. május 16-17-én ismét megrendezésre ke-
rült az Ecseri Családi és Sport Majális az Ady 
Endre utcai Sportpályán. 

Nagy izgalom előzte meg a rendezvényt, 
hiszen a hét közepén igencsak próbára tett 
mindenkit az időjárás: erős szél és nagy eső 
ijesztgette a szervezőket és a fellépőket. Bár a 
meteorológia péntek déltől már javulással ke-
csegtetett, végül egy nagy sátor felállítása mel-
lett döntöttünk, ami nem csak a színpadot, ha-
nem a nézőket is hivatott volt védeni az időjárás 
viszontagságaival szemben.

A hagyományoknak megfelelően alakult a 
két nap programja: pénteken a rock zene sze-
relmeseinek, szombaton a családoknak, baráti 
közösségeknek szólt a kínálat. A pénteki napon 
a B52 zenekar koncertjén már gyülekeztek a 
látogatók és az Ismerős Arcok koncertjére ed-
dig soha nem látott számú néző gyűlt össze. A 
jó másfél órás koncertet követően felléptek az 
idén 30. évfordulóját ünneplő Tengs-lengs, a 
Meteor és a Vaklárma zenekarok. 

Szombaton délelőtt a tájjellegű ételek bog-
rácsos főzőversenyén 13 csapat mérte össze 
főző tudományát. Az elkészült ételeket a Sza-
badtűzi Lovagrend 3 fős zsűrije bírálta el. I. 
helyezést ért el a Koszta Sped Kft., II. lett az 
Ecser Sport Egyesület, III. Kisbenedek Zsolt. 
A zsűri a Szabadtűzi Lovagrend különdíját az 
Ecser Polgárőr Egyesületnek ítélte. A kispályás 
labdarúgó tornán 8 csapat mérkőzött meg: I. 
helyezett Kencék, II. helyezett Titanik, III. he-

lyezett Tamagochi. A torna gólkirálya Bertalan 
Lóránt (Titanik) lett, a legtechnikásabb játékos 
címet Aszódi Márton (Kencék) érdemelte ki, 
míg a legjobb kapusnak járó díjat Vágó Bence 
(Kencék) vehette át.

A színpadi programok sorát az ecseri kis-
gyerekek bemutatói nyitották meg: felléptek az 
I-II. számú óvoda  csoportjai, az E-dance Hip-
hop Tánciskola, a Nazirah Hastáccsoport és a 
Szitakötők Táncstúdió növendékei. A bemu-
tatókat követően az Apacuka együttes vidám, 
interaktív gyermekműsora szórakoztatta a csa-
ládokat. A gyerekeket a Családsegítő szolgálat 
munkatársai a nap folyamán kézműves foglal-
kozásokra invitálták: szélforgót, hűtőmágnest, 
karkötőt készítettek a gyerekekkel.

Délután az ecseri ifjúsági és felnőtt csopor-
tok adtak műsort: a Nyugdíjas Klub, a Zöldko-
szorú Néptáncegyüttes, az E-dance Hip-hop 
Tánciskola, a Nazirah Hastáccsoport lépett fel. 
A délután hátralévő részében vendégünk volt az 
X Faktorból ismert Stone, Abaházi Csaba és az 
RLB. A programot utcabál zárta.

Egész szombaton kisvonat fuvarozta a láto-
gatókat és a gyerekek körében nagy sikert ara-
tott a kis vidámpark is. Az Ecseri Polgárőrség 
és a Rendőrség jóvoltából az érdeklődők speci-
ális programon vehettek részt: kipróbálhatták a 
sebességmérőt és a szimulációs szemüvegeket, 
ujjlenyomatot vehettek. Nagy sikernek örven-
dett a hortobágyi Madárkórház bemutatója, ma-
dár reptetése.                                              D. G.

Ecseri Családi és Sport Majális 2014

Sül a tócsni
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Az Ismerős Arcok zenekar nagysikerű 
ecseri koncertjén sok ismerős arc bukkant 
föl a közönség soraiban is. Ott volt – má-
sok mellett – Pesty László, a Pesty Fekete 
Doboz főszerkesztője. Vele beszélgettünk 
az előadás után.

– Hogy került Ecserre?
– Az Ismerős Arcoknak nagyon régi 

rajongója vagyok, a zenekar vezetője, 
Nyerges Attila – mondhatom – a barátom. 
Egy Trianon gyászévfordulóra rendezett 
motoros találkozón ismerkedtünk meg sok 
évvel ezelőtt. Azóta rajongok a zenéjükért 
és az hozzájuk írt szövegekért.  

– Miért lehet az Ismerős Arcok zene-
kart szeretni?

– Miért lehet egy nőt szeretni? Nincse-
nek racionális magyarázatok. Valami, va-
laki vagy szívhez szól, s akkor beleszeret 
az ember vagy nem. Nekem a zenekar a 
szívemhez szól, így váltam a rajongójukká.  

– Az együttes tizenöt éves munkásságá-
val jelentősen hozzájárult a nemzeti iden-
titás erősítéséhez. Fontos ez?

– Hogyne lenne fontos. Nemcsak a ma-
gyar identitás fontos, hanem a katalán, az 
ír, a baszk, a székely identitás éppen any-
nyira alapvető.  Főleg azon népek nem-
zeti identitása érdemel külön fi gyelmet, 
amelyek kisebbségi létben kénytelenek 
sínylődni, ilyen keretek között kénytelenek 
megküzdeni a jogaikért. 

– A magyar identitásnak azért van 
számunkra különös jelentősége, mert 
az elmúlt évtizedekben szisztematikusan 

igyekeztek háttérbe szorítani, erősödését 
akadályozni.

– Sok kisebbség él a világon, amelyek 
szenvedtek az elmúlt századokban. Kö-
zöttük – Trianon révén – a magyarság 
a legnagyobb vesztesek között van. Nem 
szabad megfeledkeznünk sérelmeinkről, 
mint ahogy az sem jó, ha csak ezek vezér-
lik gondolatainkat, tetteinket. Úgy látom, 
hogy a Magyar Nemzet jelenleg felszálló 
ágban van. Ezt a tendenciát kellene meg-
tartani. A legfontosabb az lenne – nekem 
is, mint félig székely származásúnak –, 
hogy a következő években kivívjuk a szé-
kely autonómiát.

– Ha napjainkban egy önkormányzat 
meghívja rendezvényére az Ismerős Arcok 
zenekart, az jelent politikai értékválasz-
tást?

– Nem feltétlenül politikai, inkább er-
kölcsi értékválasztást jelent. Azt jelenti, 
hogy a nemzeti értékek mellett teszi le a 
voksot. Szeretné Magyarország fejlődé-
sét, tesz a magyar nyelv, a magyar kultúra 
megmaradásáért, s amivel kezdtük, a ma-
gyar identitás erősítésért. 
– Járt egyébként már Ecseren?
– Még nem.
– Jól érezte magát?
– Nagyon jól éreztem magam, köszönöm!

Ismerős arc az Ismerős Arcok koncertjén

Gál Zsolt és Pesty László

A főzőverseny első helyezettje: a Koszta-Sped csapat A kóla is elég volt a jókedvhez
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Az utolsó nagy „hajrá” időszakába lépett 
a Laky Ilonka Általános Iskola. Májusban 
megszaporodnak a programok, az esemé-
nyek sűrűvé válnak az osztályok életében.
Ennek a hónapnak a legszebb napja az 
első vasárnap, ekkor köszöntjük az édes-
anyákat. Minden osztály készült valami-
lyen meglepetéssel, amit a gyerekek saját 
kezükkel hoztak létre. Ezt vitték haza, ez-
zel okoztak óriási örömöt édesanyjuknak.
A versenyek száma is több ebben a hó-
napban. A megyei többpróbaversenyre to-
vábbjutott 5. osztályos tanulónk, Kovács 
Bence a sok-sok induló közül kiváló ered-
ményt ért el hetedik helyezésével, Kókai 
Nikoletta tanárnő nagy örömére. Az Üllőn 
megrendezett népdaléneklési versenyen 
az alsós és felsős csoportunk is győzelmet 
aratott. Kunné Kántor Katalin és Csombók 
Judit remekül felkészítette dalos torkú di-
ákjainkat. A regionális rovásírás versenyt 
is egy „lakys” diák nyerte meg, Demian 
Mónika 4. b osztályos tanuló, akinek a fel-
készítő tanára Rahner Rita volt.

Elindultak az iskolaelőkészítő foglalko-
zások is a leendő első osztályosok számá-
ra. Öt alkalommal vesznek részt az ovisok 
iskolára hangoló órákon. Persze itt nem a 
klasszikus értelemben vett tanórára kell 
gondolni, inkább játékos, kreatív feladato-
kat oldanak meg a gyerekek. A cél az, hogy 
megismerjék tanítóikat, hogy kipróbálják 
azt, milyen is iskolapadban ülni, megis-
merjék az iskola épületét. Az órák kétszer 
30 percesek, Komáromi Lászlóné és Szabó 
Antalné foglalkozik a nebulókkal.

Iskolánk hetedik és nyolcadik osztályos 
tanulóira nagy erőpróba vár május utolsó 
hetében. A 7.-esek magyar nyelvből és 
irodalomból vizsgáznak, a 8.-osok pedig 
a félévi angol vizsga után matematikából 
és egy szabadon választott tantárgyból. 

Ezt a vizsgarendszert már évek óta alkal-
mazzuk. Úgy gondoltuk, hogy jó felké-
szülés ez a felvételi vizsgákra, a tudásuk 
felfrissítésére, a vizsgahelyzetekhez való 
hozzászokásra, a stressz kezelésére.

Májusban a beharangozott portya a 
rossz idő miatt elmaradt, június utolsó 
hetében fogjuk pótolni. Talán utolsó al-

kalommal gyűjtöttek tanulóink papírt a 
törvényi változások miatt. Nagy lelkese-
déssel és örömmel vettek részt a gyerekek 
ebben a munkában. Persze a tét is nagy, 
hiszen a legtöbb papírt gyűjtő alsós és 
felsős osztály is nyer egy tanítás nélküli 
jutalomnapot, amit azzal töltenek el, ami-
vel csak akarnak. Ez a lehetőség minden 
gyerek erejét megsokszorozza. Külön 
szeretném megköszönni a helyi polgár-
őrségnek, hogy a papírgyűjtés ideje alatt 
szolgálatot szerveztek, ezzel biztosítva a 
diákok biztonságát.

A tantestületre is nagy feladat várt má-
jus 21-én. Ekkor tartottuk a benyújtott 
igazgatói pályázatok véleményezését, 
amelyre meghívtuk a pályázókat is. Itt is-
mertethették szóban is vezetői programju-

kat, elképzeléseiket, illetve válaszolhattak 
a tantestületben felmerülő kérdésekre is. 
Ezek után véleményezett a testület szóban 
és szavazatok formájában is. Az igazgatói 
pályázatokat természetesen megismerte 
a Szülői Szervezet és a Diákönkormány-
zat is, akik a nevelőtestülethez hasonlóan 
kialakították saját véleményüket. Az elő-

készítő bizottság május 26-án adta át a 
jegyzőkönyvben leírtakat a KLIK Vecsési 
Tankerületének, a döntés pedig miniszté-
riumi szinten születik majd meg. 

Végezetül egy az eddigiektől eltérő té-
máról is szeretnék írni. Áldás és egyben 
átok is az internet által megteremtett vir-
tuális világ, a különböző közösségi ol-
dalak létrejötte, működése. Mi, felnőttek 
talán helyesen tudjuk ezt kezelni, de gyer-
mekeink jóval védtelenebbek ebben a kö-
zegben. Fel sem tudják mérni, milyen és 
mennyi veszély leselkedik rájuk, naivan 
elhisznek mindent, meggondolatlanul ad-
nak ki magukról vizuálisan és verbálisan 
is információkat, pedig az internet nem 
felejt. Kérem a szülőket, hogy megkoc-
káztatva gyermekeik haragját, sértődését, 
ellenőrizzék őket, nézzék meg rendszere-
sen az általuk látogatott oldalakat, ellen-
őrizzék internetes „barátaikat”, azokat 
a képeket, amiket feltöltenek magukról. 
Beszélgessenek velük arról, hogy mi he-
lyes és helytelen ebben a számítógépes, 
internetes, okostelefonos világban. Győz-
zék meg őket arról, hogy sokkal jobb 
olvasni, biciklizni, homokvárat építeni, 
beszélgetni, strandolni, mint naphosszat 
bámulni a képernyőt, és a billentyűzet 
nyomkodásával „beszélgetni” ismeretlen, 
ki tudja milyen emberekkel.

Kiss Katalin

Májusi hírek az iskola életéből

A 2. számú Óvoda június 13-án, pénte-
ken van nyitva utoljára a nyári szünet 
előtt, június 16. és július 18. között zárva 
tart. A zárva tartás idején az idejáró gye-
rekek az 1. számú Óvodába mehetnek. 
A 2. számú Óvoda július 21-én nyit ki 
újból. 

Az 1. számú Óvoda július 18-án zár be 

és augusztus 25-én nyit ki újból. Zárva 
tartása idején az 1. számú Óvodába járó 
gyerekek a 2. számú Óvoda szolgáltatá-
sát vehetik igénybe. 

A lényeg, egyetlen gyerek sem ma-
rad ellátás nélkül a nyáron. Mindig lesz 
olyan óvoda, ahova vinni lehet a gyere-
keket, amíg a szülők dolgoznak. 

Egész nyáron lesz nyitva 
óvoda Ecseren
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Csengő-bongó versikével / Hát köszöntsük 
a nyarat, / Amely eljött, amely itt van,/ Ut-
cáinkban, házainkban, / S most már végre itt 
marad.” Tóth Árpád Június 21. című játékos, 
zenélő versének lelkéből felszabadult vágya-
kozás árad. 
Mire? 

A rég várt napsütésre, nyári könnyedségre, 
szabadságra. S talán a rendre is, a biztonságra, 
a szeretetre, egymás megbecsülésére, az em-
beri értékek és érdekek tisztaszívű, hathatós 
szolgálatára, az emberek boldogulására, or-
szágunk erősödésére.

A lapzártakor vagyunk az európai parla-
menti (EP) választások után, ami különlegesen 
szép eredményt hozott. Az benne a legcsodála-
tosabb, hogy az ország szavazóinak többsége 
egyformán ugyanazt akarta: a Fidesz-KDNP 
győzelmét. Múlt havi jegyzetemben idéztem a 
közmondást: Segíts magadon, az Isten is meg-
segít! Hozzátettem, az Európai Parlamenti vá-
lasztáson önmagunk megsegítése a kormány-
zópárt erőinek támogatását jelenti. Akár arra 
is gondolhatna valaki, hogy összebeszéltem 

az ecseriekkel, akik elfogadták az érveimet, 
így a település minden választási körzetének 
döntő többsége a Fidesz-KDNP listájára sza-
vazott. Természetesen ez nem így van, noha 
kétségtelenül mindig is érvelni igyekeztem 
amellett, hogy mi vagyunk az a politikai erő, 
amely pártállásra való tekintet nélkül a legha-
tékonyabban képes kiállni az emberek érdeke-
iért, jogaiért, ezért jó, ha ránk szavaznak az EP 
választáson is. 

A sikerhez nyilván – a szavak mellett – ta-
pasztalatokra is feltétlenül szükség volt. Ha az 
emberek nem érezték volna már eddig is sa-
ját bőrükön, hogy a Fidesz-KDNP szövetség 
valóban a javukat akarja, valóban az emberek 
pártján áll, kiáll Magyarország érdekeiért, 
megvédi a családokat, a munkahelyeket, a föl-
det, a rezsicsökkentést, akkor beszélhettünk 
volna napestig. 

Talán hallották Orbán Viktor május 24-én 
adott televíziós nyilatkozatát, amelyben ar-
ról beszélt, hogy Brüsszel a rezsicsökkentés 
visszacsinálására készül. Ki tudna ilyen nyo-
másnak ellenállni, ha nem az az erő, amely 

tartós nemze-
ti többséggel 
és egységgel 
a háta mögött 
ezt a folya-
matot végig-
csinálta. Ha 
nem az az 
erő, amelynek vezetőjét éppen a nemzeti ér-
dekvédő politikája miatt akarták elmozdítani 
miniszterelnöki székéből egyszerű személy-
cserével vagy új választás kierőszakolásával. 
Hála a Békemenetnek, az emberek tömeges 
kiállásának, ez nem sikerült. Az „állampuccs” 
a demokratikusan megválasztott és az országa 
érdekeit védő Silvio Berlusconi olasz minisz-
terelnök esetében viszont 2011-ben sikerült. 
Ezt Timothy Geithner volt amerikai pénzügy-
miniszter minap megjelent visszaemlékezései-
ből tudta meg a világ. 

A falu választási adataiból kitűnik, hogy az 
ecseriek pontosan tudták, kire kell szavazniuk. 
A tények mutatják, a három körzetben meg-
győző fölénnyel voksoltak ránk Ecseren, míg 
a balközép pártok itt is nagyon leszerepeltek.   

A Tóth Árpád üde sorai által idézett fel-
szabadultság persze elsősorban a pillanatnak, 
a győzelem felszabadító, mámorító ízének 
szól. S annak a bizakodásnak, ami joggal ad 
reményt ahhoz, hogy legszebb álmainkat csak 
akkor válthatjuk valóra, ha a közösen kijelölt 
úton együtt, egységben megyünk tovább. 

Ehhez volt fontos mérföldkő április 6. és 
május 25., illetve lesz majd várhatóan október 
eleje, amikor a jövő talapzatának önkormány-
zati pillérét kell újból leraknunk.      

Dr. Szűcs Lajos
elnök, Pest Megyei Közgyűlés,

országgyűlési képviselő

Közösen

Örömmel tájékoztatom a Tisztelt ügyfele-
ket, hogy Budapest Főváros Kormányhi-
vatala Rehabilitációs Szakigazgatási Szer-
ve minden héten csütörtökön 8:00-15:30 
óráig a Vecsési járásban élő megváltozott 
munkaképességű ügyfelek számára tart 
ügyfélfogadást a Vecsési Polgármesteri 
Hivatalban azoknak, akik

- kérelmet kívánnak beadni az egészségi 
állapotuk megromlása, fogyatékosságuk 
alapján megváltozott munkaképességű 
személyek számára megállapítható ellá-
tásra (ehhez nyomtatványt biztosítunk, 
tanácsot nyújtunk),

- rehabilitációs ellátásban részesülnek 
és kötelező együttműködniük a rehabili-
tációs szakigazgatási szervvel, elkészíti 
a rehabilitációs tervet, tanácsot ad, segíti 
a munkába helyezést, munkaközvetítést 
végez,

- bárki számára (legyen az érdeklődő 
munkáltató, vagy ellátásban nem részesü-
lő megváltozott munkaképességű ügyfél, 
vagy rokkantsági ellátásban részesülő) in-

formációt nyújt a munkaerőpiaci szolgál-
tatásokról, állásajánlatokról,

- együttműködik a Vecsési járás mun-
káltatóival, elfogadja az üres állásbejelen-
téseket, a Munkaerőpiaci Lapot, segít a 
megfelelő munkaerő felkutatásában, végzi 
a kiközvetítést,

- a rehabilitációs ellátásban, vagy jára-
dékban részesülőket a Támop 1.1.1 prog-
ramba irányítja, akik után a munkáltató 
bérköltség támogatást igényelhet, vagy az 
ügyfélképzésen vehet részt,

- együttműködik az önkormányzattal, a 
szociális, egészségügyi intézményekkel, 
szakmai kérdésekben információt biztosít 
számukra, a megváltozott munkaképessé-
gű személyek ellátásairól.

A fentieken túl szeretném kiemelni, 
hogy az NRSZH ügyintézője azoknak az 
ügyfeleknek is tud segíteni, akik „egész-
ségkárosodottak rendszeres szociális se-
gélyében” részesülnek az önkormányzat-
tól. Tisztelettel:

Halápiné Borbás Ágnes

Megváltozott munkaképességűek 
fi gyelmébe!

Csak egységben érhetünk 
el újabb sikereket

Júniusban rendezik a III. Ecser Open te-
niszversenyt. Az érdeklődők az alábbi el-
érhetőségeken kaphatnak részletes felvilá-
gosítást. 
Web: www.ecseropen.honlapom.com
E-mail: ecseropen@freemail.hu
Telefon: 
Sztancsik Csaba: 20/414-6034
Antal Lajos: 30/611-4048

Ecser Open
harmadszor
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Bármilyen pizzát elkészítünk. Teljes étlapunk, illetve különleges 
kedvezmények a Facebook oldalunkon minket lájkolók számára. 

www.facebook.com/PapaJoePizza
Papa Joe Pizza - 70-7727238
2233 Ecser, Grassalkovich tér 5.

H, K, Sze: 11.00-22.00
Cs, P, Szo: 11.00-23.00

V: 11.00-22.00

Összeházasodtak Lócika szüleiÖsszeházasodtak Lócika szülei

Négy esküvőt tartottak május 31-én Ecseren a Rábai Miklós Művelődési Házban. Délután 
háromkor fogadott egymásnak örök hűséget Fung Brigitta és Beck Zoltán, a tragikus kö-
rülmények között, gyógyíthatatlan betegségben elhuny kisfi ú, Lócika édesanyja és édesap-
ja. Lócika megmentésére az egész falu megmozdult, de hiába, nem ez volt megírva a sors 
könyvében. Az eddig élettársi kapcsolatban élt szülők most döntöttek a házasság mellett. 
Ennek lehet oka az is, hogy Brigitta ismét áldott állapotban van. Egy hónap és itt az újszülött. 
Lócika nagymamája, Jablonczay Emese nagyon boldog. Úgy gondolja, Lócika „visszatér”!    

Az Ecseri Kommunális és Szolgáltató Kft 
megalakításával önkormányzatunk egyik 
célja az volt, hogy a cég képes legyen 
olyan munkákat is elvégezni, amelyeket 
korábban csak külső vállalkozásoktól tud-
tunk megrendelni.

Saját kivitelezésben, önköltségi áron – 
tehát olcsóbban – lehet például útjavítást 
és ároképítést is elvégezni.

Jó példája ennek a Zrínyi utca - Árpád 
utca kereszteződésében végzett munka. 
Itt az Árpád utca aszfaltburkolata teljesen 
széttöredezett, a csapadékvizet elvezető 
rácsos folyóka többszöri javítás után sem 
töltötte be funkcióját, és az átereszek is 
eltömődtek.

Az EKO Kft. dolgozói az Árpád utca 
elejére beton útburkolatot építettek, ki-
cserélték az átereszt és az árkokat is fel-
újították. Most már kulturált környezet 
szolgálja a biztonságos közlekedést.

Megújult 
a kereszteződés
az Árpád 
utcánál
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Zsebe Tamás három, Halász János egy ta-
lálatával négy nullára verte az Ecser SE a 
Vácszentlászló SE-t a június 1-i, utolsó baj-
noki mérkőzésen a Pest Megye III. osztályú 
felnőtt labdarúgó bajnokságában. A csapat a 
bajnokságban 54 pontot gyűjtött, 18 győzel-
met aratott, 6 vereséget szenvedett el, 73 gólt 
lőtt, 33-at kapott, a gólkülönbsége 40 találat. 
Ezzel a teljesítménnyel – a szomszéd vár, 
Pécel mögött – megszerezte az elismerésre 
méltó ezüstérmet. E jeles alkalomból készí-
tettünk írást Szilágyi Józseff el, az egyesület 
elnökével. 

A sport, a sportolás, kultúránk szerves ré-
sze. A gyermekek és fi atalok életében meg-
határozó szerephez juthat, avatott vezetők 
közreműködésével.

A sport a szabadidő egyik legértékesebb 
felhasználási módja, személyiségfejlesztő 
hatása vitathatatlan. Egészségesebbé tesz, 
önfegyelemre nevel, hozzásegít a reális ön-
értékeléshez, önbizalmat ad és kialakítja a 
csapatszellemet. A fi zikai állóképesség növe-
lésén felül erősíti az akaraterőt és a kitartást. 
Mindezen szempontok nem elhanyagolható 
segítséget nyújtanak a mindennapi élet bo-
nyolult körülményeihez való sikeres alkal-
mazkodásához. 

A sport a versengésről szól, amit az em-
ber nemcsak az ellenfelekkel, hanem saját 
magával szemben is meg kell, hogy vívjon, 
betartva az igen komolyan vett szabályokat. 
Egyúttal nem engedi kimenni a divatból 
a jó öreg „fair play”- t. Környezetére is ha-
tással van, hiszen a szurkolókban is erősíti 
a közösségi szellemet. Ecseren az „avatott” 
sportvezető Szilágyi József, aki elmondja, 
mióta tevékenykedik ezen a területen, mi-

lyen sportvezetői elvek, módszerek alapján 
végzi munkáját. Mik a feladatai, hogyan látja 
a helyi sportéletet és miben látja a fejlődés 
lehetőségeit. 

– Már a 80-as években elkezdtem focizni 
és asztaliteniszezni. A ka-
tonaság alatt, 1985-ben 
leigazoltak egy tapolcai 
NB II-es klubhoz. Ezt 
az időszakot leszámítva, 
mindig Ecser színeiben 
sportoltam akár a felnőtt, 
akár az öregfi úk csapa-
tában. 2009-ben kaptam 
a felkérést az Ecseri Ön-
kormányzattól, hogy ve-
gyek részt az Ecser Sport-
egyesület irányításában. 
Ennek örömmel tettem 
eleget és elvállaltam az 
alelnökséget, az akkori 
elnök, Szűcs Tamás le-
mondása után pedig az 
elnökséget. Az egyesület 
keretein belül működik 
a felnőtt focicsapat, a Bo-
zsik Programban részt 
vevő ifj úsági csapatok, valamint az asztalite-
nisz szakosztály. Barátságos hangulatban, de 
a fegyelmet betartva próbálom igazi sport-
emberré nevelni a fi atalokat. Arra buzdítom 
őket, hogyan tekintsék sajátjuknak a közös 
értékeket. Célom nem elsődlegesen a ver-
senyeztetés, hanem az egészséges életmód 
napi rutinná fejlesztése. Szeretnék minél 
több fi atalt bevonni ebbe a közösségbe és 
úgy érzem, hogy ez sikerül. Egyre többen 
mozognak a pályán, és az egyesületi tagok, 

valamint a szurkolók időről-időre hoznak 
magukkal valakit. Az Ecseren megtartott kü-
lönböző rendezvények is nagyon sikeresek, 
mindig sok embert vonzanak. Ilyen alkal-
mak is besegítenek abban, hogy a pályán ra-

gadjon egy-egy ember. Az eredményeken is 
látszik a fejlődés. Focicsapatunkkal a megyei 
III. osztályban a második helyet szereztük 
meg. Bár az első hely volt célul tűzve, azért 
ez is nagyon szép teljesítmény. Az is előbb-
re viszi az törekvéseinket, hogy a sportpá-
lya és létesítménye megújult. Megérné még 
tovább szépíteni, fejleszteni. Egyelőre csak 
az önkormányzat támogat bennünket, de 
nagyon örülnék, ha ehhez mások is csatla-
koznának, legyenek azok vállalkozások vagy 
magánszemélyek. Esetenként fi zikai segít-
séget is nagyon szívesen vennék. Jó lenne 
visszacsábítani a régi ecseri játékosokat, akik 
valószínűleg a nem megfelelő körülmények 
miatt választottak más egyesületeket. Ez iga-
zi siker lenne. A legfontosabb az, hogy mi-
nél több korosztály minél több képviselője 
találja hasznos időtöltésnek, az egyesületben 
vagy azon kívül a sportolást. Szeretem ezt a 
feladatot, és amíg érzem mások támogatását 
és időm engedi, folytatom ezt a közösségi 
munkát. Végül, de nem utolsó sorban sze-
retném megköszönni családomnak és legfő-
képpen páromnak, Erikának kitartó és hasz-
nos munkáját a csapat felé, illetve Földvári 
Attilának a játékos edzőként nyújtott ered-
ményes tevékenységét – mondta végezetül 
Szilágyi József. 

J. E.

Ezüstérmes lett a nagyközség focicsapata

Szilágyi József

A csapat
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Mosógép, hűtőgép javítása. Ecseren ingyenes kiszállás. Minden 
típusú háztartási gép javítása. (porszívó, mikro, mosogatógép, 
kávéfőző, villanybojler tisztítás, javítás. Klímatelepítés, javítás.) 
Fodor Károly: 06-20-935-1207, 06-20-402-5558

Német tanárt keresek Ecseren felnőtt részére. 06 70 949 0335 
Évi

ISKOLÁNK JÁRMŰVEZETŐI TANFOLYAMOT 
INDÍT M, A, B, C kategóriában

2014. június 26-án, csütörtökön, 18 órakor, 

ECSER,  MŰVELŐDÉSI HÁZ
Gyakorlati oktatás Budapesten is – Árgarancia

Részletfizetés – Ingyenes gyakorló CD
Bővebb információ: Kiss Zoltán 06/70/206-9202

Gyarmati Tanoda KFT.   
www.gyarmati-tanoda.hu

JOGOSÍTVÁNY

Mozaik

Programajánló

Újabb gépek a falu közösségi 
munkáinak szolgálatában 

Kun Attila, az EKO Kft. vezetője a település újabb vagyontárgyaival az EKO 
Kft udvarán. Részletek a 2. oldalon, a képviselő-testületi ülésről szóló cikkben.

RÁBAI MIKLÓS MŰVELŐDÉSI ÉS KÖZÖS-
SÉGI HÁZ
2233. Ecser, Bajcsy-Zsilinszky u. 3. 
PROGRAMOK
2014. június 10-én, kedden 18 órakor
Író-olvasó találkozó P. Szabó Józseff el
Az Ünnepi Könyvhét alkalmából vendégünk P. 
Szabó József a neves újságíró, szerkesztő, aki új 
könyveit mutatja be az érdeklődők számára. 
A belépés díjtalan!
2014. június 21-én, szombaton 17 órától
Múzeumok éjszakája a Tájház udvarán a 
Rábai Miklós Művelődési Ház, a Szlovák Ön-
kormányzat és a Zöld Koszorú Hagyományőr-
ző Kör szervezésében
Helyszín: Ecser, Tájház (Zrínyi utca 35.)
17-18 óra Kézműves foglalkozás (rongybaba 
készítés)
18-19 óra Sás Ildikó – Sás Károly: Csillaghúr 
és barátai 2. rész
Interaktív zenés meseprogram a szerzőkkel
19-20 óra Tárlatvezetés a Tájházban (Tárlat-
vezető: Sosovicza Jánosné, az Ecser 
Nagyközség Nyugdíjas Klub elnöke)
19-20 óra Kézműves foglalkozás (agyagozás)
19.30-20.30 óra “Szent Iván-i ének. Fény és 
remény a népi kultúrában” – előadás Rékai 
Miklós etnográfus, muzeológus, néprajzkutató 

kalauzolásában
21-21.30 óra Szent Iván éji tűztánc a Sár-
kánylányok előadásában – könnyed, szóra-
koztató 
tűz-show, látványos 
koreográfi ákkal, ak-
robatikus és zsonglőr 
elemekkel
21.30-22.00 ECSERI 
LAKODALMAS 
– a magyar táncmű-
vészet gyöngyszeme-
it az utókor számára 
megörökítő, itthon és 
külföldön egyaránt 
sok elismerést szerzett 
táncfi lm vetítése
22.00 órától „Szent 
Iván éji nyár a csilla-
gok alatt” – távcsöves 
csillagászati bemutató 
Horvai Ferenccel, a 
Nagy Károly Csillagá-
szati Közhasznú Ala-
pítvány elnökével, vala-
mint Kacsó Gergellyel, 
a rákoshegyi csillagász 
szakkör vezetőjével 

Június 15-én lesz az 
Ecseri Búcsú a faluköz-

pontban. Mindenkit 
szeretettel hív és vár a 

faluvezetés!

Búcsú
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Mentők-Központi 

Orvosi Ügyelet                          104

                                   06-29-526-140

EKO Kft. falukarbantartás 

ügyelet                06-30-606-1750

Háziorvosi rendelő, II. körzet

(Dr. Kóspál Lajos)     335-969

Háziorvosi rendelő, I. körzet  

(Dr. Kovács-Kléh László)

                                                335-168

Fogorvosi rendelő 

(Dr. Verasztó Mihály)   336-067

Védőnői szolgálat     335-968

Dél-Pest megyei Víziközmű 

Szolgáltató Zrt.

Hibaelhárítás      06-29/340-010

                                         éjjel-nappal

                                                     Email: 

maglod.ugyfelszolgalat@dpmv.hu

Mérőállás diktálás:

                         06-29/325-153/529

             vagy 06-29/540-510/529

Polgármesteri Hivatal  335-161

Email:        ekoecser@gmail.com

             eko.kft.3@facebook.com

Posta                                     335-179

Patika                                   702-388

Maglódi Rendőrőrs      325-107

Eurovill                  06/40-980-030

(Közvilágítási hibabejelentés)  

Ecseri körzeti megbízott

Telefon                06/30-690-8260

e-mail: ecserkmb@gmail.com

A rendőrjárőr teklefonszáma:

                               06-20-950-75-34

Ecseri Polgárőr Egyesület 

                               06-30/621-38-52

 email: 

polgarorseg.ecser@gmail.com

Közérdekű

hívószámok

A Cserfa következő, 2014. 07. 
száma július 11-én jelenik meg. 
Nyomdába adás: július 08.  
Lapzárta: június 30.

Lélekgondozó

A Szentlélek jelenléte a mai világban. Ma 
sem más , u.a. mint az első első  eljöve-
telekor. 

Az Egyház nem a vallás egyeteme, ha-
nem Jézus Krisztus által alapított szeretet 
közösség, Jézust követő nép. Csak így 
válik az Egyház termékennyé és anyává. 

Talán éppen az egyik legbeszédesebb 
példaképe Szent István vértanú élete. Ő 
is, mint Jézus találkozott a vezetők fél-
tékenységével, akik meg akarták semmi-
síteni. Számára is akadtak hamistanúk, 
felette is felületessen ítélkeztek. István 
fi gyelmeztette őket, hogy ellenállnak a 
Szentléleknek. Jézus erre előre fi gyel-
mezteti kővetőit. 

Ezek az emberek szívét béke helyett 
gyűlölet töltötte el. Eme gyűlöletet a 
Sátán hintette el bennük. Ez a gyűlölet 
Krisztusra irányult, akit Szent István be-
fogadott. 

Az ördög gyűlöletének eredménye volt 
Krisztus szenvedéstörténete. Ugyanez 
történik István vértanúval is. A vértanú-
ságban világosan látható a harc Isten és a 
sátán között. Jézus előre megmondta övé-
inek, örüljenek, ha a neve miatt üldözik 
őket. A nyolc boldogság egyik ígérete.  A 
vértanúk milliói Jézus iránti szeretetből 
akkor és ma is életüket adják. Ezért nem 
tűri az ördög az Egyház vagy egy személy 
életszentségét. István úgy hal meg, mint 
Jézus: megbocsát ellenségeinek. A szere-
tet diadalmaskodik a gonoszság felett. 

A mártir görög szó, amely tanút jelent. 

Ebből következik: a keresztény számá-
ra az út ezen a tanúságtételen keresztül 
vezet. Jézus nyomdokain jár. Gyakran 
e tanúságtétel azzal jár, hogy életét adja 
Érte. Nem lehet a keresztényt megérteni 
anélkül, hogy tanú lenne. Hogy tanúságot 
tenne. Mi nem egy eszme, nem pusztán 
egy teológia, szép parancsolatok vallása 
vagyunk. Egy olyan Nép vagyunk, mely 
követi Krisztust és tanúságot tesz Krisz-
tusról. Ez a tanúságtétel olykor egészen 
az életáldozatig vezet. 

A Szentlélek elgondolása volt, hogy Ist-
ván megölése után – miután nagy és álta-
lános üldözés tört ki – a Krisztuskövetők 
egy része szétszéledt a környéken. Ahová 
az üldözöttek eljutottak, ott magyarázták 
az evangéliumot. Tanúságot tettek Jézus-
ról. Sokan megtértek, akik hallgatták a ta-
núságtételüket. Így kezdődött az Egyház 
missziós küldetése. 

A tanúságtétel akár a mindennapi élet-
ben, akár nehézségek, sőt üldöztetés, az 
életáldozat esetében mindig termékeny. 
Az Egyház mindig termékeny és anya, 
mikor tagjai tanúságot tesznek Jézus 
Krisztusról. Amikor az Egyház önmagá-
ba zárkózik, akkor nem tesz tanúságot és 
terméketlenné lesz. A keresztény, aki nem 
tesz tanúságot, meddő marad. Nem adja 
tovább a krisztusi életet. 

Tegyem fel önmagamnak a kérdést: 
Meddő vagy élő Krisztuskövető vagyok?

Barotai Endre
plébános

Pünkösd üzenete

Nyolc ecseri gyermek hetek óta készült arra, hogy az Oltáriszentsé-
get első alkalommal vegye magához. Az elsőáldozás előtt a gyerekek 
meggyónnak. Május 18-án a gyermekek – a szülők, nagyszülők, ro-
konok jelenlétében – a Szentmise során először járulhattak áldozni. 
A szertartás fontos és egyben lélekemelő része a fogadalomtétel volt.

Elsőáldozók
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Gál Zsolt polgármester ünnepi beszédét mondja. A templom bejárata felett látható a közelmúltban 
felújított emléktábla az I. világháborúban elesett ecseri férfi ak nevével.  Cikk a 3. oldalon.

Az iskola tanulói verssel, énekkel emlé-
keztek

Ötvenhárom szál 
gyertya a templom 

mellékoltárán. 
Minden Doberdónál, 

Isonzónál, a keleti 
fronton elesett ecseri 

hős férfi  emlékére  

A Zöld Koszorú Hagyományőrző Kör tánckoreográfi áját adta elő a Republic együttes Ezt 
a földet választottam című dalára 
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