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Képviselő-testületi ülés – április 25. 
Az április 25-én megtartott képvise-
lő-testületi ülés meghívott vendégei 
Zahorecz Sándor rendőr alezredes, 
monori rendőrkapitány, Bába János 
rendőr őrnagy, a maglódi rendőrőrs 
parancsnoka és Ulicza Balázs rend-
őr törzsőrmester, körzeti megbízott 
voltak.

A képviselő-testület elfogadta a 
Monori Rendőrkapitányság és a 
Maglódi Rendőrőrs 2017. évi tevé-
kenységéről szóló beszámolóját, va-
lamint a szintén a 2017. évről szóló 
gyermekvédelmi beszámolót és a 
polgármester 2018. évi szabadsá-
golási tervét, továbbá a DPMV Zrt. 
2017. évi mérlegbeszámolóját és az 
előterjesztésnek megfelelően a 2018. 
évi üzleti tervét. A képviselők hatá-
roztak arról is, hogy az önkormány-
zat pályázatot nyújt be az egész-
ségügyi alapellátást szolgáló épület 
tetőfelújítására. Határozat született 
arról is, hogy az önkormányzat pá-
lyázatot nyújt be közművelődési ér-
dekeltségnövelő támogatásra, 2 mil-
lió Ft önerő biztosításával. Szintén 
határozott a testület arról is, hogy az 
önkormányzat részt vesz a Nemzet-
gazdasági Minisztérium által meg-
hirdetett „Önkormányzati tulajdonú 
belterületi utak szilárd burkolattal 
történő kiépítésének, felújításának 
és korszerűsítésének támogatása 

gazdaságfejlesztési céllal Pest megye 
területén” elnevezésű pályázaton. A 
testület megbízta a polgármestert, 
hogy a pályázati kiírásnak megfe-
lelően elsődlegesen a Rákóczi utca 
szilárd burkolattal még el nem látott 

szakaszának kiépítésére a pályáza-
tot nyújtsa be. A testület tudomásul 
vette a Budapest Airport Zrt. előter-
jesztés szerinti zajvédelmi intézke-
dési tervét. 

A testület egyidejűleg megbízta a 
polgármestert, hogy a „Szilárd út-
burkolat kialakítása Ecser Kálvá-

ria és Belső Kálvária lakóterületen” 
– Újhelyi József utca, Cserfa utca 
és Mikla Pál utca felső szakasza – 
közbeszerzési eljárást megindító 
felhívás közzétételét tegye meg. A 
testület egyidejűleg megköszönte a 

Hungarocontrol Zrt-nek az orvosi 
rendelő előtti parkoló építésére és 
környezetének rendezésére nyújtott 
3 millió Ft támogatást. Arról is hatá-
roztak a képviselők, hogy a testület a 
polgármesteri hivatal részére 200 eFt 
+ ÁFA összeget biztosít 1 db elektro-
mos motorkerékpár vásárlására.

Gyűjtési időszak: egész évben KÉTHETENTE, CSÜTÖRTÖKI napokon. A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink 
annyi cserezsákot (csomagolási hulladék gyűjtésére szolgáló, sárga színű, emblémás) adnak, amennyi kihelyezésre került.
FONTOS! Az üveg (színes és színtelen öblös, üdítős, boros, pezsgős) gyűjtése kiöblítve, az üveg gyűjtőpont(ok)on történik! (Zrínyi u.)

Gyűjtési időszak: egész évben KÉTHETENTE, CSÜTÖRTÖKI napokon

A kertgondozás során levágott füvet és egyéb lágyszárú növényeket, illetve a lehullott falevelet a DTkH Nonprofi t Kft . által térítésmentesen 
rendelkezésre bocsátott zöld színű lebomló műanyag zsákban, illetve az ágnyesedéket max. 70 cm hosszú kötegekben összekötve (alkal-
manként maximum 0,5 m3 mennyiségben), a zöld zsák mellé helyezze ki az ingatlana elé, a közterületet nem szennyező módon.
A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink annyi cserezsákot adnak, amennyi kihelyezésre került (zöld színű, emblémás).
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Jobb a közérzetünk, ha fi gyelünk egymásra
Széles összefogással zajlott az idei sze-

métszedési akciónk. Mint ismeretes, több 
éve áprilisban összegyűlik egy kis csapat 
az Ecserre vezető utak környezetének 
megtakarítására. Most is sokan gondolták 
úgy, hogy szükséges ez az önkéntes mun-
ka környezetünk szebbé tétele érdekében. 
Idén 48 fő vett részt a munkában, és 64 m3 
szemetet szállítottunk el a területről. Kü-
lön köszönöm a gyerekeknek, akik közül 
többen évek óta jönnek szüleikkel vagy 
nagyszüleikkel, és szedik össze a mások 
által eldobált szemetet, köszönet illeti a 
szülőket is, akik fontosnak érzik, hogy 
gyermekeiket már idejében megtanítsák 
környezetük védelmére. Az Önkormány-
zattal együttműködő összes civil szervezet, 
a Polgármesteri Hivatal dolgozói is képvi-
seltették magukat a rendezvényen, nekik 
is köszönöm, ahogy az EKO Kft . dolgozó-
inak is, akik az összegyűjtött szemét elszál-
lításában is segítenek. A munka befejezése 

után a Papa Joe pizzéria felajánlásaként 
kapott pizza elfogyasztásával zártuk a ren-
dezvényt. A beszélgetések során különbö-
ző gondolatok fogalmazódtak meg mind-
annyiunkban, a felháborodásunk mellett. 
(Részletes beszámoló a 6-7. oldalon.)

Ecseren is nagy problémát jelentenek 
a szúnyogok, ezért úgy döntöttünk, hogy 
a környező településekkel együtt szerve-
zünk szúnyogírtást (gyérítést). Ez az elő-
készítések után (méhészek kiértesítése) 
rendben lezajlott, remélem, hosszan kitart 
a most elért állapot.

Sokan panaszkodtak, hogy nem kaptak 
hulladékelszállítási számlát, illetve, hogy 
nem kapnak cserezsákot. A DTKH Kft . 
végzi a hulladék begyűjtését, a számlázást 
a NHKV Zrt. végzi. 

Kérek minden lakost, hogy az együttélés 
írott és íratlan szabályait tartsa be! Legyen 
tekintettel a szomszédjaira, a településen 
élőkre. A zajjal járó tevékenységeket lehe-

tőleg úgy végezze, 
hogy azzal mások 
nyugalmát ne za-
varja. (Például: 
vasárnap hajnal-
ban vagy délután 
ne folytasson 
nagy zajjal járó 
tevékenységet. Ne 
nyírja a füvet késő 
este, ne bömböltesse a zenét.)

Ugyanakkor kérek mindenkit, hogy le-
gyen elfogadóbb azokkal, akiknél építke-
zés, esetleg felújítás folyik, mindannyian 
kerülhetünk majd olyan helyzetbe, amikor 
elvárnánk mások pozitív hozzáállását. Fi-
gyeljünk az ingatlanjaink előtti közterület 
használhatóságára. A járda legyen járha-
tó, a járdára rálógó növényeket vágják le, 
hogy a járhatósága megmaradjon a nehe-
zebben mozgók, esetleg esernyővel közle-
kedők számára is. Figyeljünk arra, hogy a 
telkünkön megnövekvő gyomnövényekre 
van, aki allergiás, ne okozzunk kellemet-
lenséget szomszédjainknak.

A kutyákat közterületen ne sétáltassák 
póráz nélkül. 

Ha ezeket az alapvető szabályokat min-
denki betartja, sokkal jobban érezheti ma-
gát mindenki Ecseren.

Elindult az Arany János utca felújítása, 
kérek mindenkit, hogy az építés befeje-
zéséig lehetőleg gépkocsival ne közleked-
jenek arra, kerüljék el az utcát. Mindkét 
oldalon szegélykő kerül elhelyezésre. Az 
útépítés során minden kereszteződések-
ben térkövezett részek kerülnek kiala-
kításra. A többi szakasz aszfaltos lesz. A 
térköves résznek a forgalom lassítása az 
egyik célja. Az építés során ezek a szaka-
szok lassabban készülnek majd el, ezért 
nem minden nap lehet áthaladni rajtuk. 
Másik irányból megközelíthetőek lesznek 
a további utcák. Az építkezés várható ideje 
2 hónap. Az Ady Endre utcától kezdték a 
szegélykövek elhelyezését, illetve a csator-
naszemek felemelését. Az árkok profi lozá-
sa az aszfaltozás előtt készül el. Kérek min-
denkit, aki csak áthaladásra vette igénybe 
(szabálytalanul) az Arany János utcát, a 
Rákóczi utca-Széchenyi utca-Zrínyi utca 
útirányon közlekedjen. Köszönöm megér-
tésüket, és kérem türelmüket az építkezés 
befejezéséig.          Gál Zsolt polgármester

Delegációnk Cabaj-Čáporon

Ecser testvér-településére, a Nyitra megyei Cabaj-Čáporra látogattak az Ecser 
Nagyközségi Önkormányzat és az Ecseri Szlovák Önkormányzat vezetői. Céljuk 
az volt, hogy egyeztessenek Ing. Jozef Ligač úrral, Cabaj-Čápor polgármesteré-
vel a 2018. évi közös programokról. Június hónapban szlovák barátaink érkeznek 
Ecserre, a Nyugdíjas Klub megalakulásának 35. évfordulója alkalmából szervezen-
dő ünnepségre. A következő héten a Zöld koszorú Hagyományőrző Kör gyermek-
tábora keretében iskolásaink látogatnak el Cabaj-Čáporra. A nyár végén lehetősé-
ge lesz néptáncosainknak fellépni Szlovákiában, sőt az ecseri futók is elutazhatnak 
egy ottani versenyre. A tárgyalás után közösen tekintették meg a Cabaj-Čápor-i 
Polgármesteri Hivatal újonnan kialakított ügyfélszolgálati irodáját.
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Hajnalig tartott a mulatság a majálison
Idén is jól sikerült majálison vehettek részt a 
falu lakosai a sportpályán. A két napos rendez-
vényen minden korosztály képviselői megtalál-
hatták a nekik leginkább tetsző elfoglaltságot. 
A programok május 11-én este egy maratoni 
rockestével kezdődtek, melynek során a műfaj 
négy remek képviselője szórakoztatta a nagy-
számú rajongótábort. Szombaton aztán már 
reggel 8 órakor elstartolt az egyre népszerűbb 
főzőverseny, amire idén 10 csapat nevezett 
be. A hivatalos megnyitót követően pedig a 
kézműves foglalkozások résztvevői kezdték 
meg fantáziadús munkájukat. Az ifj abb kor-
osztályok képviselői – amellett, hogy többfé-
le méretű és formájú ugrálóban hódolhattak 
kedvenc időtöltésüknek – megcsodálhatták 
a Dínó Show-t, majd pedig egy cirkuszi elő-
adást. A színes forgatagból természetesen idén 
sem hiányozhatott az ecseri csoportok színes 
bemutató sorozata és Szűcs Lajos országgyű-
lési képviselő látogatása sem. A Varázs Lovas 
Sportegyesület fergeteges western táncát pedig 
szinte végig táncolta a színpad előtt a közönség 
is. Mint Takácsné Tényi Krisztina elmondta, 
csak felkérésnek eleget téve szoktak ilyen prog-
ramot előadni. Természetesen ilyenkor mindig 
nagyon izgulnak is, s egy-egy előadásra pró-
bálnak olyan táncokat összeválogatni, amiket 
mindenki tud. A most látott műsorszám egy 
úgynevezett ’line dance’ volt, aminek lényege, 
hogy a táncolók mindig egy sorban maradnak: 
nem vesznek fel különböző alakzatokat s nem 
fejlődnek párokba, így azok is tudnak táncol-
ni, akiknek nincs párja. Ezt a műfajt egyébként 
már mintegy 10 éve űzik, s a táncokat férje, 
Takács Sándor, a Varázs Lovas Sportegyesület 
vezetője tanítja be – felhasználva az internet 
nyújtotta lehetőségeket. Természetesen nem 
hiányozhatott a színpadról a nyugdíjas klub 
színvonalas ének- és táncbemutatója sem. A 
hastánc művelői pedig ez alkalommal nemcsak 
a Nazirah Hastáncsoport varázslatát, hanem az 
ifj abb csoportok, az ’Izis’ és a ’Maya’ ígéretes 
szárnypróbálgatásait is megcsodálhatták.

A mindig aktív Ecseri Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület érdekes és sok tanulsággal szolgáló 
bemutatót tartott az igen nagy számban jelen 
lévő érdeklődőnek. Amint dr. Molnár Zsu-
zsanna, az egyesület tagja elmondta, egy úgy-
nevezett ’diszkóbalesetet’ szimuláltak, amely 
sajnos elég gyakori a fi atalok körében, de 
egyébként máskor és mással is előfordulhat. 
Ennek során két személyautó ütközött össze, 
az egyikben sérültek is voltak, a másik pedig 
kigyulladt. A helyszínre kiérkező tűzoltók és 
mentőautó először a sérülteket mentették ki 
és szállították biztonságos helyre, majd pe-
dig a kigyulladt autót oltották el. A bemutató 
egyik érdekessége az volt, hogy a lángoló autó 
valóban égett, amit mindössze egy liter benzin 
felhasználásával sikerült meggyújtani – akkor 
képzeljük el, hogy micsoda tűz lehet, ha egy 
olyan autó lobban lángra, amiben 40-50 liter 

üzemanyag van! A program másik érdekessé-
gét viszont az adta, hogy a mentésben önkéntes 
és hivatásos tűzoltók együtt vettek részt, ami jó 
példa és erősítőleg hat a két szervezet együtt-
működésére. Ez annál is inkább fontos, mivel 
egy-egy szükséghelyzetnél általában a helyi 
önkéntesek vannak a helyszínhez közelebb, így 
ők is érnek oda előbb s kezdik meg a mentést, 
míg a hivatásos csapat megérkezik. A bemu-
tatón az ecseri mellett egyébként a Gyömrői 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület, a XVII. kerületi 
Tűzoltó Parancsnokság hivatásos állománya, 
valamint az AMS Mentőszolgálat vett részt. 
S hogy pontosan mi is játszódik a közönség 
szeme előtt, arról folyamatosan tájékoztatta az 
érdeklődőket Ribai László tűzoltó alezredes, a 
XVII. kerületi hivatásos tűzoltóság parancsno-
ka. Ennek során egyébként több érdekességet 
is megtudhattunk: például azt, hogy ha fehér 
füst száll fel, az már mindig azt jelzi, hogy az 
oltás már megkezdődött. Továbbá, hogy a 
tűzoltók mindig hőkamerával dolgoznak, ami 
pontosan mutatja, hogy esetleg hol található 
még izzó rész, amit aztán gondosan lelocsol-
nak. E nélkül soha nem távoznak a helyszínről. 
Egy-egy hasonló tűz esetében kb. 1800 liter víz 
elegendő a lángok megfékezéséhez, ami egy ki-
sebb családi ház esetében is igaz. S hogy a tűz-
oltók milyen nehéz és áldozatos munkát végez-
nek mi sem bizonyítja jobban, mint hogy kb. 
16-18 kg súlyú az általuk viselt ruha, amihez 
természetesen még hozzájárul egyebek mellett 
a légzőkészülék is. 

Eközben elkészültek a fi nom ételek is, me-
lyeknek értékelését ez alkalommal is a Szabad 
Tűzi Lovagrend végezte nagy lelkiismere-
tességgel és odaadással. Az eredményeket a 
csoport vezetője, Lovasi József ismertette. Az 
elméleti tudást fi rtató ’Gasztronómiai TOTÓ’ 
győztese az ecseri ’Jót Evők’ lettek, míg má-
sodik helyen végzett a Horgász Egyesület, a 
harmadikon pedig az EKO Kft . 1. sz. csapata. 
A ’Sütemények’ versenyében mézes sütemé-
nyével a Száz Kéz Egyesület – Ecseri Polgárőr 
Egyesület  vegyes csapat vitte el a pálmát, akik 
tavaly még külön indultak. A Horgász Egyesü-
let itt is második lett, a harmadik pedig a ’Jót 
Evők’, akik viszont megnyerték a főétkek ka-
tegóriáját is. E csoportban az Ecseri Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület lett a második, míg a Hor-
gász Egyesület bronzérmet szerzett.  A kiosz-
tott Különdíjakat az Ecseri Sportegyesület csa-
pata, a Földváry Team, az EKO Kft . 2. és 3. sz. 
csapata, valamint a Száz Kéz Egyesület – Ecseri 
Polgárőr Egyesület kapta. Két kiemelt külön-
díj is született, melyeket a ’Gumimánia’ kapott 
ízletes töltöttkáposztájáért, valamint az EKO 
Kft . 1. sz. csapata. A szombat délután hátralevő 
részében a ’Madarak’ zenekar adott koncertet, 
majd Badár Sándor aratott nagy sikert előadá-
sával. Az esti zenés program fellépője Vastag 
Tamás volt, majd pedig fergeteges diszkó kö-
vetkezett hajnalig.
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A májusi falugyűlés alkalmával Gál 
Zsolt polgármester köszöntötte a je-
len lévő képviselő-testületi tagokat, a 
helyi intézmények vezetőit, valamint 
az összegyűlt lakosságot. Beszámo-
lójában a legutóbbi gyűlés óta eltelt 
időben történt legfontosabb esemé-
nyeket és közérdekű tudnivalókat 
kívánta összefoglalni. Elsőként az ön-
kormányzat költségvetését ismertet-
te. Megvalósul a Cserfa Kuckó Óvo-
da bővítése, melyre 150 millió Ft-ot 
nyertek pályázaton, másrészt pedig 
nőttek a telekadóból származó bevé-
telek is. A kiadásokat illetően nagyjá-
ból ugyanakkora működési költséggel 
kell az önkormányzatnak számolnia. 
Azonban ez a nagyságrend egyre ne-
hezebben tartható, mivel teljes egé-
szében kivezetésre kerül a közmunka 
program, amin már tavaly, sőt az azt 
megelőző évben is nagyon kevesen 
vettek részt. Ezt a hiányt pedig úgy 
lehet pótolni, hogy embereket vesz-
nek fel az elvégzendő munkákra. A 
fejlesztésre, felújításra szánt összeg 
2016-ban 200 millió Ft alatt alakult. 
Ez 2017-ben majdnem a duplájára 
nőtt, amiből a fejlesztés ugyan kicsit 
kevesebb volt, viszont a felújítás igen 
jelentősen alakult. Látnivaló tehát, 
hogy a település költségvetése nem 
áll rosszul, ám ahhoz, hogy ez így le-
gyen, erősen fogni kell a kasszát.

Néhány személyi változásról is be-
számolt a településvezető, mely a kö-
zelmúltban zajlott le önkormányzati 
intézmények élén: a Cserfa Kuckó 
Óvoda vezetésére Kéri Tiborné ka-
pott megbízást, míg az időközben 
önállóvá vált önkormányzati konyha 
élén az elkövetkező öt évben tovább-
ra is Földváryné Martinovics Mónika 
marad.

Az elvégzett beruházások közül 
említésre került a Belső-Kálváriát és 
a temetőt összekötő járda megépítése, 

mely jelentősen megkönnyíti az arra 
közlekedők helyzetét. Hasonlókép-

pen régi kérdés volt már a buszmeg-
állók telepítése is a faluban. Ennek 
során az Arany János utca végére mo-
dern, plexitetős, fém profi lú építmény 
került. A falu régebbi részein viszont, 
ahol már voltak kiépített megállók, 
a fából építettek kerültek felállításra. 
Mindezek révén lehetővé vált, hogy 
a lakosok ne kényszerüljenek arra, 
hogy sárban, vízben kelljen várakoz-
niuk a buszra. A templom és a posta 
közötti területen egy parkolót is épít-
tetett az önkormányzat.

Már hagyományszámba megy 
Ecseren, hogy minden tavasszal 
egyszerre tartják meg a nő- és anyák 
napi ünnepséget a művelődési ház-
ban. Így történt ez idén is, s az ün-
nepséget szervező Nyugdíjas Klub 
képviseletében egy szál gyönyörű 
szegfűvel köszöntöttek minden oda 
érkező hölgyet. Az esemény szerve-
zésében és lebonyolításában pedig 
nagy segítséget nyújtottak a műve-
lődési ház dolgozói. 

Sosovicza Jánosé, Mariska néni, 
a klub elnöke érdeklődésünkre 
elmondta, hogy az ez évi ünnep-
ség különleges apropóját az adta, 
hogy a klub egyik legrégebbi tag-
ja, Számvéber Ervinné, aki egyben 
részt vesz a Kulturcsoport munká-
jában is, a napokban ünnepelte 90. 
születésnapját. Így a műsort köve-
tően Mariska néni gratuláló szava-
ival, tortával és virággal köszöntöt-
ték jubiláló társukat. A nagy sikert 
arató programot pedig úgy állítot-
ták össze, hogy az egyszerre szól-
jon a nőknek és az édesanyáknak 
is. De a műsorvezetői feladatokat 
ellátó Szigetvári Józsefné, Panni-
ka természetesen felkonferálhatott 
különszámot mindegyik csoport 

képviselői részére is. Így a Nyug-
díjas Klub tagjainak előadásában 
elhangzott magyar nóta, tánczene 
és operettslágerek között minden-
ki megtalálhatta a neki leginkább 
megfelelőt. S hogy a próza se hiá-
nyozzon a repertoárból, Horváth 
András adta elő Arany Viktor: Ó, 
te drága nő! 
című versét, 
ami osztatla-
nul nagy si-
kert aratott. 
A műsor után 
fi nom vacsora 
következett , 
amire már jó 
előre 132 fő 
jelezte részvé-
telét. A menü pedig Kókai Gábor 
konyhájában készült:  csirke- és 
sertéssült, hagymás krumplival, 
csemege uborkával. Az innivalóról 
pedig ki-ki igénye szerint a büféből 
gondoskodhatott. S miután min-
denki csillapította éhét és szomját, 
következett az est vidám táncos 
része. Ehhez a zenét ezúttal is Rá-
thy József szolgáltatta, az esemény 
megörökítéséről pedig Osztertág 
István gondoskodott. 

Vacsora és táncos est Anyák Napján
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A polgármester gazdag beszámolója a falugyűlésen

Számvéber Ervinné
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Idén hamar jött a jó idő, s már ápri-
lis végén igazi nyári meleg köszöntött 
ránk. Így egykettőre kizöldült és meg-
nőtt a fű is – ami sajnos eltakarja az 
utak mentén virító szemétkupacokat, 
hogy így még jobban megnehezítse az 
annak eltakarításán fáradozókat.

Mint minden évben, a helyi önkor-
mányzat idén is meghirdette a sze-
métszedési programot, amire ez al-
kalommal minden eddiginél többen 
gyülekeztek a sportpályán a május 5-iki 
verőfényes szombati reggelen. A mun-
kák megkezdése előtt Gál Zsolt polgár-
mester rövid eligazítást tartott s ismer-
tette a munkacsoportok beosztását és 
a hozzájuk tartozó, megtisztításra váró 
útszakaszt. Ezt követően pedig az EKO 
Kft . közreműködésével gépjárművel ju-
tott ki minden résztvevő kijelölt mun-
katerületére. A polgármester elmondta, 
hogy a rendbetételre váró terület idén 
is ugyanakkora, mint a korábbiakban 
volt, amivel a mintegy 40-50 fős közre-
működői gárda eredményesen megbir-
kózott. A munkák három útszakaszon 
folytak, s ezek mindegyikén 8 felnőtt, 
valamint a hozzájuk tartozó gyerekek 
dolgoztak. Igen örvendetes, vélte a te-
lepülésvezető, hogy idén a szokásosnál 
több gyerek jött el. Őket elsősorban a 
szülők hozták magukkal, s az is pozitív 
tapasztalat, hogy jelen voltak a helyi ci-
vil szervezetek, mint pl. a hagyomány-
őrzők vagy a tűzoltók is. 

A szemétszedést követő hét elején 
markoló rakta be az egyik körforga-
lomhoz lerakott, összegyűjtött szeme-
tet a nagykonténerbe, s szállították a 
hulladéklerakó helyre.  Tavaly is ha-
sonlóképpen alakult a munkamenet, és 
számtalan lakossági bejelentés is érke-
zett az önkormányzathoz, hogy rendkí-
vül sok a szemét a körforgalomnál. A 
lakók megnyugtatására pedig örömmel 
adtak tájékoztatást, hogy az már csu-
pán csak elszállításra vár. 

A korábbi évekhez hasonlóan idén is 
igen szép számmal képviseltette magát 
az eseményen az Ecseri Önkéntes Tűz-
oltó Egyesület. Dr. Molnár Zsuzsanna, 
egyesületi tag elmondta, hogy hagyo-
mányosan pozitív aktivitásukat a jól 

megszervezett belső levelezési rendsze-
rük is segíti. Ennek segítségével Méhész 
Pál, az egyesület elnöke ’Társadalmi 
jóga’ címen hirdette meg az akciót, ami-
re aztán számosan jelentkeztek – bár 
Zsuzsannához hasonlóan többen is él-
tek a gyanúperrel, hogy itt nem egészen 

a klasszikus jógáról lesz majd szó. A je-
len lévő tagok többsége pedig már „régi 
motoros” a szakmában. Több, mint tíz 
éve fáradoznak a környezet szebbé téte-
lén, s mint mondták, idén is az a céljuk, 
hogy rendet teremtsenek, tisztaságot, 
amit most csak úgy tudnak elérni, hogy 
a szemetelő emberek után összetakarí-
tanak. Szeretnék megvalósítani, hogy 
a környezetükben ne terjengjen a bűz, 
sőt ne legyen tűz sem a melegben feliz-
zó szeméttől, s ezáltal is jobb legyen az 
emberek élete, közérzete. Munkájukkal 
egyúttal példát is szeretnének mutatni 
kicsiknek és nagyoknak egyaránt, hogy 
egyszer eljöjjön majd az az idő, amikor 
ilyen akciókra nem kényszerül a lakos-
ság. Sajnos azonban tapasztalataik azt 
mutatják, hogy idén is sok a szemét. 
Talán úgy is lehetne ezen a tendencián 
javítani, ha a probléma nagyobb pub-
licitást kapna. A kutyatartók esetében 
ugyanis hasznosnak bizonyult a felvilá-
gosítás és az ürülékek gyűjtésére szol-
gáló eszközök kihelyezése, s ma már el-
mondható, hogy jelentős a javulás ezen 
a téren. 

S hogy mennyire eredményes egy 
ilyen szemétszedési akció?  Méhész 
Pál egyesületi elnök arra hívta fel a fi -
gyelmet, hogy a vasútállomás környéke 
kritikus pontja lehet az idei munkák-
nak is. Annak egy részén ugyanis nincs 
levágva a fű, ami eltakarja az odaha-

jigált szemetet, így valószínűleg nem 
sokat tudnak majd összeszedni az ott 
serénykedők. Tavaly is hasonló volt a 
helyzet, jóllehet ez egy neuralgikus te-
rület, hiszen nagy a forgalma, aminek 
következtében a szemét is sok. Így – 
csakúgy, mint legutóbb – akkor tárul 
fel majd a teljes mennyiség, amikor ott 
is le lesz vágva a fű. S akkor idén is elfér 
majd egy újabb „jóga”, amit a tavalyihoz 
hasonlóan idén is meghirdet majd, ha 
kell.

A tűzoltó egyesület elkötelezett kis 
csapatát alkotó ecseriek – Gregori Vik-
tor, Bandzsókné Gerendás Katalin, 
valamint Kun Attila – az utánpótlás 
nevelésére is gondoltak. Így Orgoványi 
Zoltánné nemcsak évek óta visszaté-
rő aktivista, de az unokáját is magával 
hozta. Mint mondotta, nemcsak az 
ilyen akciók alkalmával, de otthon is 
arra nevelik a gyerekeket, hogy az ut-
cán ne szemeteljenek. A szép számban 
jelen lévő ifj abb korosztály képviselői-
nek jelentős része egyébként saját elha-
tározásból volt jelen. Földváry Viktort 
és osztálytársát, Doma Zsófi át, akik a 

Szemétszedés – Példamutatás a környezet védelmére
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Laky 6. osztályosai, az a szándék vezet-
te, hogy ne legyen annyira szennyezett 
a levegő és a környezet – no meg ter-
mészetesen lakhelyük, Ecser. 

S hogy ténylegesen mi várt az út szé-
lén szemetet gyűjtőkre? A Kiss Orsolya 
és Balogh Viktor által látott és tapasz-
talt dolgok mindenki számára mérv-
adóak lehetnek. Ők idén első alkalom-
mal gyűjtötték az útszéli „szennyest. 
Mindketten az M0 felé vezető útszaka-
szon járnak el naponta legalább kétszer, 
munkába menet és jövet. Ráadásul Vik-
tor, jó idő esetén, biciklivel közlekedik, 
Orsolya pedig itt is lakik a környéken, 
a Szegfű utcában. Bármikor is jöjjenek-
menjenek azonban, mindig ugyanazt 
tapasztalják: parkoló, várakozó autó, 
amely csak a megfelelő pillanatra vár, 
hogy lerakhassa „terhét”, legyen az akár 
például csak egy ’mekis’ tálca is. Most, 
hogy a nem közvetlen főút melletti sza-
kaszon fel van szerelve a kamera, kicsit 
mintha javult volna a helyzet, s keve-
sebb lenne a szemét. Mintha kevesebb 
autó is állna meg, s amelyik megáll, az 
is várakozik és gondolkodik, hogy ki 
merje-e tenni a terhét. A főút melletti 
részen azonban sajnos romlott a hely-
zet, ahol még az sem zavarja a szeme-
telőket, hogy mindezt fényes nappal 
teszik. 

Környei Emese, az Andrássy Utcai 
Óvoda vezetője és fi a, Dunai András 
együtt igyekeztek megbirkózni az út-
menti árok fűtakarójában rejtőzködő 
szeméthalmokkal. Mint az édesanya el-
mondta, fő motiváló erejük elsősorban 
az volt, hogy megtisztuljon a környezet, 
s talán ezzel a cselekedetükkel példát is 
tudnak mutatni ahhoz, hogy egy élhető 
világban nőjenek fel a gyerekek. A 14 
éves, szintén Lakys tanuló egyébként 
önként ajánlotta fel anyukájának, hogy 
ő is eljön a szemétszedésre. Gébele 
Zsolt és Szilágyi Zsóka már legalább 
tíz éve minden alkalommal részt vesz-
nek a szemétszedési akcióban. Amint 
azonban a horgászegyesület vezetője 
elmondta, sajnos ennek az erőfeszítés-
nek tapasztalataik szerint nincs hosszú 
távú, tartós hatása. Az azonban min-
denképpen előre mutató hozama, hogy 
rajta keresztül jó magatartási példát 
mutatnak a környezet védelmére s arra, 
hogy minden lehetséges módon védjük 
és óvjuk azt. 
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A Magyar Posta Zrt.
Központi Területi Igazgatósága

Ecser településre

munkakörbe
munkatársakat keres

A munkakör betöltésének feltétele:
• 8 általános iskolai végzettség,
• 

esetén,
•  

munkakör betöltése esetén,
• bejegyzésmentes erkölcsi bizonyítvány.

Bérezés: megegyezés szerint. 

A munkakörrel kapcsolatban információt ad: 
Király Ilona - tel: (30)771-8409
Cím: 2233 Ecser Széchenyi utca 50.

www.posta.hu

Elmélyült játék folyt a művelődési ház 
színháztermében e célra elhelyezett 
asztalok körül a Száz Kéz Egyesület leg-
utóbbi foglalkozásán. A szép számban 
megjelent, többnyire az általános isko-
la különböző korcsoportjait képviselő 
gyerekek csapatban játszottak, s hogy 
még izgalmasabb legyen ez a délután, 
minden fél órában új játékra került sor. 
S hogy az asztalok körül minden rend-
ben is folyjon, az egyesület felnőtt tagjai 
játékvezetői szerepet kaptak. Varga Éva 
és Varga Anita, Barcsa Erika és Kovács 
Gyöngyi őrködtek a higgadtság megőr-
zése felett. 

Kirnbauer Andrea, az egyesület elnö-
ke felelevenítette, hogy ma már 13 éves 
fi ával egykor sokat társasoztak együtt. 
Mivel azonban kettesben nem annyira 
izgalmas játszani, így innen fakadt az öt-
let, hogy kiterjesztik a résztvevők körét. 
Érthető tehát, hogy a közösség mai szép 
számú társasjáték-parkjának első darab-
jait is ő „dobta be” egykor a közösbe. 

A népes gyereksereg főként ecseri 
nebulókból állt – ám két gyáli kislány 

érdeklődését is felkeltette az esemény, 
amiről egyikük rokonától szereztek tu-
domást. Ő egyébként először animátor-
ként vett részt cége, egy pesti játékfor-
galmazó képviseletében a programon. 
Azóta azonban önszorgalomból jár és 
az ő segítsége is hozzájárult ahhoz, hogy 
mára számos játékkal gazdagodtak.

Mint az egye-
sület vezetője el-
mondta, április-
május táján már 
nehezebb progra-
mokat szervezni, 
hiszen a gyerekek 
ilyenkor már in-
kább a szabadban 
lévő foglalatossá-
gokra vágynak. S 
nekik is nagyon 
fontos, hogy a 
gyerekeket ’kirob-
bantsák’ a számí-
tógép elöl. Így ez 
idő tájt szoktak 
számháb or úzni 
és szalonnát süt-
ni a játszótéren. 
Az idei tanévben 
azonban már nem 
biztos, hogy ezek-
re sor kerül, hiszen 
májusban egyesü-
leti színekben részt 
vettek a majálison. 
Június végén pedig 
– a tavalyi évhez 
hasonlóan – tá-
borozni fognak a 

horgásztónál. Ez egyébként egy hétfőtől 
péntekig tartó egy hetes napközis tábort 
jelent. A Laky Ilonka Általános Iskolá-
val együttműködve még egy programra 
kerül sor majd júniusban, amit minden 
évben meg szoktak szervezni ’Portya’ 
néven. A játékos verseny során a gye-
rekek csapatokba szerveződve mennek 
állomásról állomásra, melyek mindegyi-
kén érdekes és izgalmas feladatokat kell 
megoldaniuk, illetve kérdésekre vála-
szolniuk. 

A nyár folyamán buszos, főként egy 
napos kirándulásaik vannak, amire nagy 
valószínűséggel idén is sor kerül majd. 
Az eddigieknek olyan úti céljaik voltak, 
mint pl. a Tordasi Westernfalu, a szolno-
ki Reptár Múzeum, a pusztaszeri ösvény-
labirintus vagy a sátorkőpusztai barlang. 
A közeljövőben szeretnének egy két na-
pos kirándulást is megszervezni, aminek 
létrejötte főként attól függ, hogy sike-
rül-e ehhez pályázati forrást nyerniük. 
Így tudják biztosítani ugyanis a költség-
mentességet a részt vevő gyerekeknek. 
Az ecseri önkormányzat rendszeresen 
támogatja a vakációs programokat – 
ám ha több helyről jön anyagi fedezet, 
akkor lehet hosszabb a kirándulás is. A 
gyerekektől nem szednek be pénzt az 
ilyen közös megmozdulásokra, a Nem-
zeti Együttműködési Alap idén pedig 
még nem hirdetett nyertest a pályázatán. 
Tavaly viszont ebből a forrásból nyertek 
támogatást, így az őszi szünetben is ki-
rándulhattak egyet. Így egy jól sikerült, 
érdekes programot tudhatnak maguké-
nak, melynek során a Bonbonetti Cso-
koládégyárban jártak. 

Télen társasjáték, nyáron kirándulás
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A Szentlélek ajándéka

Az ecseri és a maglódi fi atalok bérmálkozását tartották május 5-én délelőtt a Mag-
lódi Katolikus Templomban. Ecserről hatan részesültek ebben a szentségben. A 
szertartást az egyházmegye több papja közreműködésével Varga Lajos püspök 
atya tartotta. A bérmálás egy olyan szentség, amelyben a megkeresztelt megkapja 
a Szentlélek ajándékát, erőt és küldetést kap, hogy Krisztus élő tanúja legyen az 
Egyházban és a világban. A bérmálásban részesülők elkötelezik magukat az egy-
házi közösségben való életre, Jézus tanítványainak iskolájában. A bérmálkozók az 
egyházi közösség jelenlétében újítják meg keresztségi ígéretüket és válnak ezáltal 
nagykorú kereszténnyé.

Ecser Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete Ecser kulturált tele-
pülési környezetének fejlesztése céljából 
pályázatot hirdet. A pályázat célja a zöld-
felületek fejlesztése, gondozása, fák telepí-
tése, a rendezett udvarok megteremtése, 
az ebben élenjáró családok és cégek elis-
merése. A pályázat végső célja a lakosok 
motiválása lakókörnyezetük ápoltabbá té-
tele érdekében.

A pályázaton indulhat minden magánsze-
mély és vállalkozás. Várjuk azok jelent-
kezését, akik sokat foglalkoznak kertjük 
gondozásával, szeretnek kertészkedni.
A pályázóknak 2018. május 31-ig kell 
részvételüket jelezni a Polgármesteri Hi-
vatalban. (2233 Ecser, Széchenyi u. 1., Te-
lefon: 06-29/335-161, E-mail: 
polgarmesterihivatal@ecser.hu
Részletek: www.ecser.hu

Szép kert, tiszta környezet

Ecser Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete “Ecserért” kitüntetés, 
valamint “Ecserért” Díszoklevél alapítá-
sával fejezi ki elismerését azon szemé-
lyeknek vagy közösségeknek, akik a tele-
pülésen vagy annak érdekében kimagasló 
társadalmi, gazdasági, közszolgálati, kö-
zösségi, kulturális, illetve a nagyközség 
érdekében egyéb tevékenységet folytattak.
Az elismerő címek magyar és külföldi sze-
mély és szervezet részére, illetve “posztu-
musz” egyaránt adományozhatók.

Az “Ecserért” kitüntetésből évente leg-
feljebb négy, az “Ecserért” Díszoklevélből 
évente legfeljebb nyolc adományozható.

Az “Ecserért” kitüntetés adományozá-
sára bármely ecseri lakos javaslatot tehet. 
A javaslatot az adott év május 31. napjáig 
kell eljuttatni a Polgármesteri Hivatalba.

A javaslatokat a képviselő-testület júni-
usi ülésén bírálja el és határozatban dönt a 
kitüntetés odaítéléséről.

A Díszoklevél adományozására szintén 
bármely ecseri lakos javaslatot tehet. A ja-
vaslatot az adott év május 31. napjáig kell 
eljuttatni a Polgármesteri Hivatalba.

A javaslatokról a polgármester dönt. 
Várjuk javaslataikat!

Javaslatok
kérése ecseri 
kitüntető címek 
adományozására

Jótékonysági délután. Április 21-én tartotta 
a Laky Ilonka Általános Iskola jótékonysági dél-
utánját. A gálaműsorban minden osztály fellépett. 
A diákok hetek óta készültek a produkciójukra, 
osztályfőnökeik vezetésével. A szülők pedig lel-
kesen gondoskodtak a fellépőruhákról, különféle 
eszközökről. A rendez-
vény lebonyolítása sem 
képzelhető el a szülők 
részvétele nélkül.

Az első fellépő csoport 
a néptáncos szakkör volt, 
akik azonnal gondos-
kodtak a jó hangulatról. 
A későbbiekben a gyer-
mekek bebizonyították, 

hogy kiválóan tudnak musicalt, vidám jelenetet, 
népdalt, táncot előadni és otthon vannak a fi lm-
készítésben is. A befolyt támogatásokat (minden 
évhez hasonlóan) a tanulóknak szervezett progra-
mok eszközszükségletére, illetve a kirándulások és 
táborok támogatására fordítják. (Fotó: 12. oldal.) 

Elkezdődik az Arany János utca teljes fel-
újítása. A beruházás keretében teljes hosz-
szon és szélességben újul meg az út. Először 
mindkét oldalon szegélykő kerül lerakásra. 
A jelenlegi forgalomlassító elemek meg-
szűnnek, helyettük az útkereszteződésekben 
épül kiemelt burkolat a teljes kereszteződés 
szélességében. Az utca új aszfaltszőnyege-
zést kap. A munkálatoknak a padkakiépítés 
is a része. Nem tartalmazza a megrendelt 
munka a kocsibeállók megvalósítását. Az 
építkezés során forgalomkorlátozásokra kell 
számítani.
Az építést végző cég műszaki vezetője: Ko-
vács Imre. Telefonon munkaidőben hívha-
tó: Száma: 06-20/926-36-09
Reméljük, kedvező időjárás esetén június 
végére készen lesz a beruházás. Részletek: 
www.ecser.hu

Ecser Nagyközség Önkormányzata

Útfelújítás az Arany János 
utcában
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Már az idei első horgászverseny is sikeres volt
Egy meleg nyári napnak is beillő szép ápri-
lisi vasárnap tartotta idei első versenyét az 
Ecseri Horgász Egyesület.

A szervezet mindig aktív, hatékonyan 
munkálkodó elnöke, Gébele Zsolt elmond-
ta, hogy sorrendben ez már a nyolcadik 
horgászversenyük a tónál. Ez alkalommal 
18 versenyző nevezett be rá, s a már hagyo-
mányosan visszatérők mellett kb. a létszám 
fele újonc volt. A versenyfelhívás túljutott 
Ecser határain is, így a helybeliek mellett 
szép számmal jöttek a környező települé-
sekről, mint Gyömrő, Maglód és Vecsés. 
A kiírásnak megfelelően ők valamennyien 
saját maguk hozták a szükséges felszerelé-
süket, valamint az egyéb, megyőződésük 
szerint a halak kicsalogatásához szükséges 
kiegészítőket is. A legeredményesebbek 
kupát, valamennyien pedig fi nom ebédet 
kaptak cserébe az egyesülettől. S hogy 
mivel is kínálhatják délben egy horgász-
verseny résztvevőit? Nem azzal, amire 
mindenki gondolna! Mint Gébele Zsolt 
említette, a halat ugyanis az embereknek 
csak mintegy fele fogyasztja szívesen – s 
még akkor sem biztos, hogy megeszi va-
laki azt, ha egyébként szeret horgászni. Így 
a szintén helyi illetékességű szakács – aki 
egyébként az első egyesületi versenyen is 
főzött – most valami egészen mást rotyog-
tatott a kuktájában. 

S hogy a horgásztó halállománya idén 
se maradjon el a korábbi években meg-

szokott színvonaltól, arról már idejekorán 
gondoskodott az egyesület. Így a tó ter-
mészetes szaporulatát ez évben 5 mázsa 
hallal, összetételét tekintve kárásszal és 
ponttyal egészítették ki. S hogy miért pont 
ez a két halfajta került a vízbe? Azért, mert 
az emberek többsége ezt szereti leginkább. 
A kárászt még januárban adták hozzá az 
eredeti állományhoz, a pontyot pedig a 
verseny előtti napokban. S hogy ez a fel-
dúsított állomány megmaradjon és tovább 
szaporodjon, a verseny végén úgy jártak el, 
mint a mesebeli öreg halász: visszaenged-
ték a kifogott halakat a tóba – mindvégig 
vízben tartva azokat s külön ügyelve rá, 
hogy egyetlen egy se pusztuljon el közü-
lük.

A verseny végeztével pedig kihirdették 
az eredményeket, amiből kitűnik, hogy az 
ecseri horgászok igen jól szerepeltek.

I. helyezett: Halas János, Ecser: 19 
kg kifogott hal

II. helyezett: Macskó Krisztián, 
Ecser: 12,30 kg kifogott hal

III. helyezett: Macskó László, az édes-
apa, Ecser: 5,95 kg kifogott hal

A helyezettek kupát kaptak teljesítmé-
nyük elismeréséül az egyesülettől, mely 
ezt követően valamennyi részvevőt vendé-
gül látta az időközben elkészült tarhonyás 
húsra kovászos uborkával, amit tetszés 
szerinti itallal öblíthettek le – szintén az 
egyesület vendégeként. 

Központi program keretében az önkormányzatoknál és önkormányza-
ti fenntartású intézményeknél legfeljebb 2,5 hónap időtartamra – 2018. 
június 18. és 2018. augusztus 31. közötti időszakban – lehetőség van a 
16-25 év közötti életkorú, nappali tagozatos tanulói vagy hallgatói jog-
viszonnyal rendelkező és azt igazolni tudó diákok foglalkoztatására. A 
program keretében legfeljebb napi 6 órában tudnak a diákok dolgozni, a 
szakképzettséget nem igénylő munkakör esetében bruttó 103.500 Ft/hó 
munkabérért. 

A Nemzetgazdasági Minisztérium által támogatott Nyári diákmunka 
programjában azok a nappali tagozatos diákok vehetnek részt, akik a 
program indulásakor (június 18-án), illetve a munkába állást megelőző 
napon már betöltötték a 16. életévüket, befejezésekor (augusztus 31-én) 
pedig még nem múltak el 25 évesek. A programban történő részvétel to-
vábbi feltétele, hogy a diákoknak személyesen regisztrálniuk kell a Mono-
ri Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályánál (2200 Monor, Kossuth u. 78-
80.) Várjuk az Ecseren lakó diákok jelentkezését, akik helyben kívánnak 
nyári diákmunkát végezni.

Jelentkezés: Ecseri Polgármesteri Hivatal Moskovicz Miklósné ügyin-
tézőnél 06-29-335-161 vagy Ecseri Kommunális Szolgáltató Kft . Szőke 
Zsuzsanna ügyintézőnél 06-30-606-1750

Nyári diákmunka helyben

Az Ecser Nagyközségi Önkormányzat megrendelésére 
május 9-én este repülőgépes szúnyoggyérítést végeztek 
Ecseren. Az alacsonyan szálló AN- 2 típusú permetező-
gép nagy feltűnést keltett, különösen a gyerekek körében. 
A gyérítést az első pótnapon hajtották végre, mert az esti 
viharos, esős időjárás nem volt alkalmas a repülésre.

Repülőgépes 
szúnyogírtás
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A Cserfa következő, 2018. 06. 
száma június 15-én jelenik meg. 
Nyomdába adás: június 11.  Lap-
zárta: június 4.

Lélekgondozó

Mosó- és 
mosogató-
gép, hűtő-
gép, bojler, 
mikro, por-
szívó javí-
tását válla-
lom. Klíma 
t e l e p í t é s e 
és karban-
t a r t á s a . ) 
06-20-935-
1207.

Honlap: 
www.ecser.hu

Lykurgos, Spárta törvényhozója hosz-
szú útra indult. Előtte megígértette 
a nép vezetőivel, hogy visszatéréséig 
semmit sem változtatnak a törvényen. 
Elutazott és többé nem tért vissza. 

Jézus is mielőtt fölment a meny-
nybe, így rendelkezett: „Tanítsátok 
meg a népet, hogy tartsák meg mind-
azt, amit parancsoltam nektek” (Mt. 
28,20.) Ő is elment, de érted vissza-
jön, hogy ítéljen. A jóságos Jézus, aki 
mindenkin és mindig segített. Az ir-
galmas Jézus, aki megbocsájtott. A tü-
relmes Jézus, aki mindig imádkozott 
értünk. Most és akkor ítélkezni fog.” 
Mindnyájunknak meg kell jelennünk 
Krisztus ítélő széke lőtt, hogy ki-ki 
elvegye, amit testi életében érdemelt 
aszerint, ami jót vagy rosszat tett. ( 
2.Kor . 5,10.) Mit tettünk jóságával? 
Mit tettünk türelmével? Mi lett a sorsa 
kegyelmének? 

Ó, ha az igazságosság ellen vétettünk, 
még föllebbezhetünk a szeretethez, de 
ha a szeretet ellen vétkeztünk, ugyan 
hová föllebbezhetünk? Rajtunk nyug-
szik tekintete. 
Eljön érted, 
aki mindent 
megtett ér-
ted, hogy 
eljuthass az 
Atya Orszá-
gába…

„ E l m e -
gyek ahhoz, 
aki küldött 

engem.” (Jn. 16,5.) „Ha szeretnétek 
Engem, örülnétek, hogy az Atyához 
megyek.” (Jn. 14,13.) Mert ebben a 
mennybemenetelben mi is része-
sülünk, sőt nem csak mi, hanem az 
egész teremtett világ. „Tudjuk ugyan-
is, hogy az egész természet együtt 
sóhajtozik és vajúdik, s megvan az a 
reménye, hogy a múlandóság szolgai 
állapotából fölszabadul Isten fi ainak 
dicsőséges szabadságára.” (Rom. 8, 22 
-21.) 

Húsvét és pünkösd között különös 
idő kezdődött az apostolok számára. 
Meg kellett szokniuk, hogy Krisztus 
egészen új módon jelenik meg az éle-
tükben. Zárt ajtón keresztül lép be a 
láthatatlan világból, aztán újra eltűnik 
a falak mögött. Bármikor és bárhol 
megjelenhetett. A test többé már nem 
korlátozza semmiben, mert megdi-
csőült. Velünk is ez fog történni.

„Az Atya jobbján ül és közbenjár 
értünk.”

Barotai Endre 
plébános

Hol vár téged Krisztus?

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik 

Berényi László 
búcsúztatóján részt vettek,  szeretetüket és tiszteletük jeléül a 

ravatalozásnál a kegyelet virágait elhelyezték, utolsó földi 
útjára elkísérték 

és fájdalmainkban osztoztak. 
Gyászoló fi a Csaba 
és Keresztmamája
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eldugott

Családi nap a Cserfa Kuckó Óvodában. Ilyenkor a szülők sok 
hasznos munkát is elvégeznek az intézményben.

A környezet szépítésével ünnepelték a Föld  napját az Andrássy 
Utcai Óvodában

Sokféle műfajban sokféle produkciót láthatott a publikum A tornatermet zsúfolásig megtöltötte a nézőközönség. 

Április 21-én tartotta a Laky Ilonka Általános Iskola jótékonysági délutánját - estjét. A gálaműsorban minden osztály 
fellépett. A tornatermet zsúfolásig megtöltötte a nézőközönség. A befolyt támogatásokat (minden évhez hasonlóan) 
a tanulóknak szervezett programok eszközszükségletére, illetve a kirándulások és táborok támogatására fordítják. 
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