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Nagyközségünk minden lakójának 
áldott, békés karácsonyt és eredményekben gazdag 
új évet kívánunk! j
Vinšujeme Vám požehnané Vianoce a šťastlivý Nový rok!
Ecser Nagyközség Önkormányzata, intézményei, Szlovák Önkormányzata,
civil szervezetei, az egyházközségek és a Cserfa szerkesztősége
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Képviselő-testületi ülés – november 14.

Élelmiszercsomagokat osztott az Ecser 
Nagyközségi Önkormányzat november 
23-án. Az oktatási-nevelési intézmények, a 
Védőnői Szolgálat és a Családsegítő Szol-
gálat javaslatai alapján állították össze a 
segélyben részesülők listáját. A nagy súlyú 
csomag tartós élelmiszereket tartalmazott, 
amelyeket reményeink szerint fel tudnak 
használni a családok.

Tartós élelmiszer 
rászorulóknak

Ecseren, hétvégenként gimnazistáknak 
francia nyelvoktatást, valamint 
magyarból érettségire felkészítést 
vállalok. Telefon: 06-30-748-8116 

OKTATÁS

A 2018. november 14-iki képviselő-
testületi ülés meghívott vendégei 
Kun Attila, az EKO Kft . ügyvezetője, 
valamint az ez évben diplomát szerzett 
helyi fi atalok, Urr Melinda, Nagy-Barta 
Péter és Száz Henrietta (akit külföldi 
tanulmányútja miatt édesanyja képviselt) 
voltak. 

Az ülés megkezdésekor Gál Zsolt 
polgármester könyvajándékkal és 
virággal köszöntötte a friss diplomásokat, 
majd név szerint ismertette iskoláikat s 
hogy milyen szakon szereztek felsőfokú 
képesítést. Megköszönve jelenlétüket 
további pályafutásukhoz sok sikert kívánt 
hangsúlyozva, hogy a tanulást ezután se 
hagyják abba, mert azt mindig folytatni 
szükséges. 

Ezt követően a testület elfogadta 
a Rákos-mezeje Horgászegyesület, 

valamint a Rábai Miklós Művelődési és 
Közösségi Ház, Könyvtár beszámolóját, 
valamint az önkormányzat 2018. III. 
negyedévi pénzügyi tájékoztatóját. 
Jóváhagyták továbbá a 2019. évi belső 
ellenőrzési tervet is. Szintén elfogadásra 
került a Vecsés Város Településrendezési 
Terv módosítása is azzal a kitétellel, 

hogy az ecseri önkormányzat az azzal 
kapcsolatos eljárásokban a továbbiakban 
is részt kíván venni. 

Az EKO Kft . részére keretösszeget 
határoztak meg a képviselők kátyúzási és 
útjavítási munkák elvégzésére, valamint 
utcanév- és közlekedési táblák pótlására. 
Hozzájárultak továbbá az „Ecseri Mini 
Bölcsőde Építése” pályázat benyújtásához 
azzal a pontosítással, hogy amennyiben 
ez nem bizonyul eredményesnek, 
a „Bölcsődefejlesztési Program”-ra 
nyújtanak majd be pályázatot. Szintén 
elfogadásra került a Vízhálózati Gördülő 
Fejlesztési Terv is azzal a megkötéssel, 
hogy az abban szereplő, Ecserre vonatkozó 
fejlesztésekről a munkálatok megkezdése 
előtt egyeztetnie kell a DPMV Zrt-nek. 

Az Érdekeltségnövelő Pályázatról 
2017. évben maradt összeg felhasználását 
illetően engedélyezték a művelődési 
háznak, hogy annak terhére az összesen 
szükséges 130 nézőtéri szék kerüljön 
megvásárlásra. Az ülés végén pedig 
a testület elfogadta a polgármester 
beszámolóját.

Kedves Testvérek!
Örömünkre szolgál, hogy 11 év után 

egyházközségünknek ismét önálló 
papja van, és plébániánk épületében 
újraindult a közösségi élet. Ez olyan 
kiadásokkal jár, melyek minden helyben 
lakó plébános esetében természetesek. 
Mivel ezeket a kiadásokat a jelenlegi 
bevételeink nem fedezik, vissza 
kell állítanunk az önkéntes egyházi 
hozzájárulás (előző nevén: egyházadó, 
még korábbi nevén: párbér) hivatalos 
rendjét.

A hozzájárulás mértéke nem 
meghatározott összeg, hanem a Magyar 
Katolikus Püspöki Kar iránymutatása 
szerint minden keresettel (akár 
munkabérrel, akár nyugdíjjal) 
rendelkező katolikus részéről az éves 
jövedelmének 1%-a. (Értelemszerűen 
mindenki maga tudja kiszámolni, 
hogy összesen 12 havi jövedelmének 
mennyi a század része.) Lelkiismereti 

felelősségünk Anyaszentegyházunk 
5 parancsa közül az utolsónak is 
a betartása: „Az Egyházat anyagi 
hozzájárulásoddal is támogasd!” 
Működőképességünk fenntartása 
érdekében kérjük, hogy lehetőségeihez 
mérten minden Testvérünk szíveskedjék 
a hozzájárulás befi zetésekor a fentebb 
ajánlott összeget fi gyelembe venni, 
ahhoz mindinkább közelíteni. 
Természetesen az ajánlottnál kisebb 
vagy nagyobb mértékű hozzájárulást 
egyaránt köszönettel fogadunk. A 
befi zetés lehetséges egy összegben vagy 
részletekben, a sekrestyében vagy banki 
átutalással a következő számlaszámra: 
Római Katolikus Plébánia Ecser 
10700323-71032322-51100005.

Egyházközségi Tanács 
Az Egyházközségi Tanács imént 

ismertetett javaslatát 2019. január 1-ei 
hatályba lépéssel elfogadtam:

Dr. Tanczik Balázs plébános

Hirdetmény az egyház támogatásáról
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Sikerekben gazdag új évet! kívánunk mindenkinek!

Az Ecseri Kulturális és Sport Egyesület immáron a VIII. alka-
lommal szervezte meg nyílt steel dartsversenyét, melynek kurió-
zuma, hogy mindezt évek óta a lakodalmas jegyében teszik. 

A nevezők kitűzőt és kis emléktárgyat kaptak, majd a Petruska 
Néptánccsoport lépett színpadra. A tavalyi év bajnoka, Nagy At-
tila feltűzte a szalagot a vőfélybotra, majd kezdődött a mulatás: 
közös tánc, kalácsosztás, borkóstoló, egész nap pogácsa, ebédre 
pedig sertéspörkölttel vártuk a kilátogatókat. Több kategóriában 
mérték össze tudásukat a versenyzők: Legmagasabb kiszálló: 
Nagy Attila, Első 180: Bölcs Zoltán és Balogh Béla. Lucky Loser: 

1. Tóth Péter, 2. Bukovszki András, 3. Németh Péter és Monsz-
part János. Gyermek: 1. Varga Csongor, 2. Németh Mira. 

Vegyes: 1. Veres Gréta, 2. Puskás Erzsébet, 3. Varga Csongor. 
Férfi : 1. Balogh Béla, 2. Nagy Attila, 3. Juhász Béla és Karsay 
Zsolt. 

Gratulálunk a helyezetteknek! Köszönjük, hogy ennyien eljöt-
tetek ismét Ecserre! Köszönjük a Rábai Miklós Művelődési Ház-
nak a lehetőséget, Massza Sándor és klubjának, valamint Hara-
zin Ferencnek a segítséget, a Papa Joe Pizza felajánlását! 

Ecseri Kulturális és Sport Egyesület

Dartsverseny Ecseren a lakodalmas jegyében

Elérkeztünk az év végéhez. Mint min-
denki, mi is sok feladaton vagyunk túl, és 
sok feladatnak még nem értünk a végére. 
Ezekről eddig folyamatosan olvashattak a 
Cserfa számaiban, a jövő évi terveinkről 
részletesen pedig a januári számban sze-
retnék beszámolni. 

A problémák és feladatok az év során 
minden fi gyelmünket és energiánkat lekö-
ti, de év végén néhány napra tegyük félre a 
problémákat és családunkkal szeretetben 
töltsük el az ünnepeket. Bízom benne, 
hogy a szeretteik körében eltöltött napok 
elég erőt adnak mindenkinek az új évhez, 

az új kihívásokhoz.
Azt kívánom magam és Ecser Nagykö-

zség Képvieslő-testületének tagjai nevé-

ben Ecser összes lakosának, hogy minden 
családban és a településünkön is békesség 
legyen az ünnepek alatt és az azt követő 
időszakban is. 

Kívánunk mindenkinek sikerekben 
gazdag új évet!

Tájékoztató!
2018. november 

28-án a Pátria Ta-
karékszövetkezet 
arról tájékoztatott, 
hogy az év elején 
már jelzett problé-
máik nem oldód-
tak meg. Akkor 
be akarták zárni 
az ecseri fi ókot, de Önkormányzatunk erős 
tiltakozásának hatására ettől a szándékuktól 
elálltak. Most oly módon módosítják a nyit-
va tartásukat, hogy 2019. január 1-jétől csak 
heti egy nap, szerdán lesz Ecseren nyitva a 
fi ók. Azt ígérték, hogy az automata töltését 
folyamatosan végzik. Aki személyes ügy-
intézést szeretne, szerdánként tudja majd 
helyben intézni, más napokon Maglódon 
lesz lehetőség. A részletes tájékoztatót a 
honlapon olvashatják. Különösen fájó, hogy 
a Monor és Vidéke Takarékszövetkezet 
Ecserről indult, a régi épületükből jónéhány 
évvel ezelőtt az Önkormányzat segítségével 
tudtak új épületbe költözni. 2012-ben az 
Önkormányzat áthelyezte a számlavezeté-
sét az ecseri fi ókba az OTP-től, hogy ezzel 
is támogassa a fi ók megmaradását, de ez 
sem volt elég. A levelükben hivatkoznak 
arra, hogy a gazdasági helyzet és a Takarék-
szövetkezetek összeolvadásából adódóan 
felmerülő többletköltségek kitermelését a 
csekély forgalomból nem tudják fi nanszí-
rozni. Tudjuk, hogy országosan nagyon sok 
fi ókot már előző években bezártak, és janu-
ártól újabb több száz fi ók kerül bezárásra 
vagy nyitva tartási idő csökkentésre, de ez 
nem vigasztal bennünket. Természetesen a 
tiltakozó levelet megfogalmaztuk, és a kép-
viselő-testület felhatalmazásával a napok-
ban elküldjük a Pátria Takarékszövetkezet 
vezetésének. Bízom benne, hogy megértő 
fülekre talál.            

                              Gál Zsolt polgármester

Tisztelt Ügyfeleink!
Az elmúlt hetekben többen fordultak a 
Polgármesteri Hivatalhoz a kutak engedé-
lyezése ügyében. A Belügyminisztérium-
tól néhány nappal ezelőtt az alábbi tájé-
koztatást kaptuk:

A kutak engedélyezésére vonatkozó 
jelenleg hatályos jogszabályokban mó-
dosítás várható. Az alkotmánybíróság 
döntésére fi gyelemmel a Kormány két 
intézkedést tett: azért, hogy a 2018. de-
cember 31-i határidő letelte senkit ne 
érintsen hátrányosan, az Országgyűlés elé 
beterjesztett törvényjavaslat értelmében a 
kötelező bírságkiszabás alóli mentességi 
időszak 2020. december 31-ig meghosz-
szabbodna; valamint ezzel egy időben 
előkészítés alatt áll és 2019-ben várhatóan 
megvalósul egy olyan átfogó módosítás, 
amely illegális kutak engedélyeztetésére 
speciális eljárást tartalmaz.

További tájékoztatást ebben a témában 
az ecseri honlapon olvashatnak.

www.ecser.hu

Polgármesteri Hivatal

A kutak 
engedélyezéséről

Szlovákiában november 10-én tartották 
az önkormányzati választásokat. Ecser 
testvértelepülései közül Cabaj-Čáporban 
az eddigi polgármestert Jozef Ligačot (ké-
pünkön) újraválasztották a település veze-
tőjévé.
   Nagymagyaron a korábbi polgármester 
Csicsay Ottó nem indult. A község polgár-
mesterévé Marek Rigót választották meg.

Jozef Ligačot 
újraválasztották
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Az I. Világháborút lezáró fegyverszünet 
életbe lépésének napján, november 11-én 
és majdnem percre pontosan ugyanabban 
az órában, azaz kevéssel 11 előtt köszöntöt-
te Aszódi Csaba András, az Ecseri Szlovák 
Önkormányzat elnöke azon helybélieket, 
akik azért mentek e napon a templomba, 
hogy tisztelegjenek a háborúban meghalt 
53 ecseri hős előtt. Az ő emlékezetükre 
szólt e napon a szent mise is, s az azt kö-
vető, az Ecser Nagyközségi Önkormányzat, 
a Zöld Koszorú Hagyományőrző Kör és az 
Ecseri Római Katolikus Egyházközség által 
szervezett ünnepi műsor is az ő tiszteletük-
re került megrendezésre. 

A Himnusz hangjait követően Jármai Il-
dikó és Kele Jenő felolvasta az 53 ecseri hősi 

halott nevét, akik közül számosnak ma is a 
faluban élő leszármazói, rokonai szintén 
az ünneplők soraiban foglaltak helyet. Gál 
Zsolt polgármester Márai Sándor soraival 
kezdte köszöntőjét, mely szerint: „ A haza 

nemcsak föld és hegy, halott hősök, anya-
nyelv, őseink csontja a temetőkben, kenyér 
és táj. Nem. A haza te vagy, szőröstül-bő-
röstül, testi és lelki mivoltodban, ő szült, 
ő temet. S életed a haza életének egy pil-
lanata is.” Majd pedig a hőssé lettek sorsá-
nak beteljesedéséről szólva kiemelte, hogy 
a magyar haza egy pillanata volt annak a 
600.000 katonának az élete is, akik jobbára 
az olasz hadszíntéren haltak meg egy olyan 
háborúban, mely teljesen más volt, mint 
az addigiak. Jóval nagyobb és pusztítóbb, 
hiszen frontális harc lett a lokálisból, már 
nem ember küzdött az ember ellen, s a harci 
gázok, a tankok, a géppuskák, a lángszórók, 
messzehordó lövegek pusztításától kellett 
volna megmenekülni. Ilyen szörnyűségek-

kel nézett szembe az az 53 ecseri ifj ú is, akik 
a rövidnek hazudott háborúból sosem tér-
tek vissza, soha nem láthatta többé őket a 
családjuk. Ők is ezt a rettenetet látták, akik 
hősök lettek közkatonaként is a poklok 

poklában, akik az életüket adták egy idegen 
országban a hatalmasok céljaiért. S bár ez 
a vesztes háború hazánk megcsonkításá-
hoz vezetett, ők mégis hősök voltak, hiszen 
harcoltak, tűrtek, szenvedtek és meghaltak 
kötelességük teljesítése közben. De hősök 
voltak azok is, akik 
a hátországban 
apa, férj, testvér, 
támasz nélkül ma-
radtak és biztosan 
feltették magukban 
minden egyes nap 
a kérdést: miért? 
Az ecseriek kegye-
leti emlékezetéről 
szólva pedig kiemelte, hogy az 53 elesett 
nevét szépen, betűrendbe szedve, kőbe vés-
ve őrzi Ecser lakossága a templom ajtaja 
felett. 53 külön-
böző sors, külön-
böző élettörténet, 
azonban egy dolog 
közös bennük: a 
tragédia. Emlékez-
tetett, hogy szinte 
minden magyar 
településen áll egy 
ilyen tábla, hiszen 
nincsen olyan helység hazánkban, amely-
nek ne lennének hősi halottai. Ám az ecseri-
eknek ez az 53 férfi  
a legfájóbb. Ezért 
kérte, hogy vala-
mennyien hajtsunk 
fejet az ő emlékük 
és bátorságuk előtt 
s gondolkodjunk el 
azon, lehet-e bár-

Ötvenhárom gyertya az ecseri hősök emlékére

A Petruska együttes énekel

Gál Zsolt

Jármai Ildikó

Aszódi Csaba
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milyen cél jó és szent, ha emberéletet kö-
vetel. Nekünk dédapáink, ükapáink harcol-
tak az ottani frontokon, tehát személyesen 
is érintve vagyunk. Majd kiemelte, hogy a 
háború befejezése óta éppen 100 év telt el, 
mely idő alatt generációk nőttek fel. De sem 
a családi, sem a kollektív emlékezetből soha 
nem szabad hagyni, hogy kitörlődjön nem-
zeti hőseink önfeláldozása. Sokuk hantjá-
ra nem is tehetünk virágot, mert jeltelen 
sírban, idegen földben nyugszanak. Ezért 
kérte, hogy rájuk emlékezve fejezzük ki azt 
az óhajunkat, hogy soha többé semmilyen 
célért ne kelljen fegyvert fogni. 

S azokról az érzésekről, gondolatokról, 
melyek a katonákat hatalmukba keríthet-
ték a kilátástalan harcokat látva, az Ecseri 
Nyugdíjas Klub Kultúrcsoportja által el-

énekelt katonada-
lokból nyerhettünk 
benyomást. „Ki-
megyek a doberdói 
harctérre,/Felte-
kintek a csillagos 
nagy égre,/Csilla-
gos ég, merre van 
a magyar hazám,/
Merre sirat engem 
az édesanyám?/Jaj, 

Istenem hol fogok én meghalni?/Hol fog az 
én piros vérem elfolyni?/Olaszország köze-
pébe lesz a sírom/Édesanyám arra kérem 
ne sírjon.” 

Az egyház részéről Balázs atya emlékezett 
meg az áldozatokról. Mint mondotta, a 
világ csodaszép, a Jóisten teremtménye, 
ajándék az ember számára: a természet 
minden szépsége, a művészetek nagyszerű 
alkotásai, főként pedig benne az ember, 
Isten képmására teremtve. Szellemi, érzelmi 
képességeivel, lelki gyönyörűségével, a 
szeretetre való képességével, az emberi 
kapcsolatok kimeríthetetlen mélységével. 
És mindebbe a Jóisten által csodaszépnek 
teremtett világba az ember a bűn 
szerencsétlenségével, a szeretetlenségével 
belerondít. Milyen döbbenet az, amikor azt 
a gyönyörű szót, hogy ’világ’ ilyen szavak 
fogják közre, hogy ’I.’ és hogy ’háború’. 
De ha I., akkor hát több is van? Micsoda 
súlya van ennek a szónak, hogy ’háború’, 
mi mindennel jár: hatalommánia, pénz- 
és fegyverlobby, birtoklási vágy, szeretet 
helyett a káini testvérgyilkosság, méghozzá 
milliószámra. Az I. világháborúban 8,5 
millió katona és több, mint 6,5 millió civil 
halt meg. Ez összesen több, mint 15 millió 
ember. Ezen kívül 21 millió volt a katonai 
sebesültek száma, 7,7 millió a hadifogságba 
esettek és eltűntek száma, s hogy mennyi 

volt a civil sebesült, az felbecsülhetetlen. A 
lelkileg sebesülteké pedig méginkább az. 
A legnagyobb veszteséget e világégésben 
a monarchia szenvedte el 1,2 millió halott 
és 3,6 millió sebesült katonájával. A 
hadifoglyok és eltűntek száma is tetemes, 
összesen 2,2 millió ember. S megdöbbentő 
az is, hogy a 7,8 millió mozgósított katonából 
7 millió vált áldozattá. Megemlékező 
beszédében megemlítette azt is, hogy kik 
voltak a harcok első és utolsó áldozatai: az 
első egy magyar honvéd, az abádszalóki 
Kovács Pál volt, akit Zimonynál, a Száva 
partján lőttek le a szerbek. Az utolsó pedig 
az amerikai Henry Gunther őrmester, 
akit egy perccel a fegyverszünet életbe 
lépése előtt talált el a halálos lövés. És 
mindezekből a borzalmakból nem tanult 
az ember, s 21 év múlva újra kezdődött 
az egész. ’Sátáni’, ez lett a gyönyörű ’világ’ 
szavunkból. Ám hogy ne menjünk ennyire 
előre az időben emlékeztetett, hogy e napon 
53 gyertyát gyújtottak a templomban 
és 53 hozzánk közel álló ember neve 
hangzott el. De mindez csak ennyi lenne? 
53 személy, 53 ember, egyéni élettörténet: 
gyermek- és fi atalkor, mosolyok, örömök, 
szomorúságok, fájdalmak, 53 család, 
benne nagyszülők, szülők és gyerekek. 53 
gyermek és hozzátartozói, özvegyek, árvák, 
kirekesztettek, hogy az enyém nem jött haza, 
s így minden elértelmetlenül. Mert nincs az 
az épeszű ember, aki azt mondaná, hogy 
szívesen hagyom itt a családomat és megyek 
embertestvéreimet gyilkolni, mert valakik 
a fejem fölött, a megkérdezésem nélkül 
elindították ezt az ostoba folyamatot. Persze 
a haza védelme kötelesség, s ha valaki ennek 
válik áldozatává, az hősiességet jelent.  Nem 
ez az értelmetlen, hanem maga a folyamat, 
a háborúzás ténye. Hangsúlyozta azonban, 

hogy amiről e napon megemlékezünk, az 
öröm ebben az ürömben amiatt, hogy a 
háború véget ért. Ám el sem kellett volna 
kezdeni! Majd feltette a kérdést, hogy vajon 
hányan tértek haza Ecserre testi vagy lelki 
sebekkel? Vajon milyen emlékeket őríznek 
a családok arról, ahogyan a hadirokkantan 
hazatértek, illetve a haza nem tértek 
családjai mellé odaálltak a többi családok 
testvéri segítséggel, keresztény szeretettel? 
Krisztus a háborúban sírt, együtt sírt 
minden vigasztalhatatlan síróval: mivé 
tettétek a csodaszép világot. De örült, 
amikor a bajban a testvéri szeretetet 
tapasztalta. S itt hagyta nekünk az üzenetét: 
soha többé ne legyen háború!  Ezt követően 
Aszódi Csaba András azokra emlékeztetett, 
akik a Doberdó, Isonzó környéki mezők 
jeltelen sírjaiban nyugszanak. Nem lenne 
méltó, ha róluk megfeledkezne az utókor. 
Ezért az ő tiszteletükre szólt a Petruska 
Néptánccsoport éneke és tánca a szent 
keresztfáról. Babits Mihály Fiatal katona 
című csodálatos költeménye dr. Esztergomi 
Zoltán előadásában pedig arra döbbenthette 
rá a hallgatóságot, hogy hány olyan fi atal, ki 
„Még élni sem érte az életet…” pusztult el 
a csatamezőkön, legdrágább kincsét adva, 
értelmetlenül: „ … Ő nem gyürüt gyürüért 
cserélt,/szivet cserélt aranyat vasért…/”, „ … 
mind értünk ingyen adja oda,/s győzünk-e, 
meg sem tudja soha,/mert halni kell neki, 
halni./” 

A Zöld Koszorú Hagyományőrző Kör 
néptánccsoportja ezt követően a Republic 
együttes dalára koreografált táncot adott 
elő az ecseri hősökre emlékezve, majd pedig 
Kelemen Dávid szívszorongató előadásában 
hallhattuk a Halleluja című dalt. A műsor 
valamennyi zeneszámában közreműködött 
a Templom Gitáros Énekkara.    

Balázs atya

A Zöldkoszorú együttes a megemlékezésre készült tánckoreográfi át mutatja be
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Az Ecseri Laky Ilonka Általános Iskola “Gamma” nevű csapata második helyen vég-
zett Pest megyei kategóriájában a Bolyai Matematikai csapatversenyen. Buborék 
Márkó, Gál Barnabás, Romwalter Dominik, és Urr Ádám 111 pontot szerzett és ezzel 
az eredménnyel utazhattak Szigetszentmiklósra, a Batthyány Kázmér Gimnázium-
ban megrendezett díjkiosztóra. Az 56 csapatból álló mezőnyben az ecseriek “Alfa” 
nevű csapata a 16. lett. Tagjai: Béki Alexandra, Borbély András, Kohajda Ákos, Nagy 
Keve. Felkészítő tanáruk: Deme Éva. Gratulálunk a 7. osztályosoknak!

Nagyszerűen szerepeltek az 
ecseri diákok a Bolyai 
Matematikai Csapatversenyen

Magyarból is sikeresek

Kiváló eredményt értek el iskolásaink magyarból is. A Bolyai Anyanyelvi Csapatver-
senyen az Adame Eszter, Béki Alexandra, Borbély András, Giczi Noémi összetételű 
csapat negyedik helyezést ért el. Ugyanannyi pontot szereztek, mint a harmadik he-
lyezettek, de a verseny szabályai így állapították meg az eredményt. A csapat felkészí-
tő tanára Egegi-Hornyák Rebeka volt. A díjakat 2018. november 22-én ünnepélyes 
keretek között adták át Szigetszentmiklóson, a Batthyány Kázmér Gimnáziumban.
Gratulálunk a tanulóknak és tanáruknak!

A Laky Ilonka Általános Iskola diákjai 
minden tanévben külön projectnap ke-
retében ismerkednek meg egy-egy or-
szággal. Idén hazánk, Magyarország volt 
a november 10-i tanítási nap témája.
Az ismerkedés Magyarország minden 
részletét feltárta. Az alsósok nyolc hely-
színen tanulhattak, míg a felsősök 11 
foglalkozás közül választottak.

Megismerkedhettek tíz magyar felta-
lálóval. A sport szeretete is jellemző ha-
zánkra. Vendégük volt Majoros István 
birkózó olimpiai bajnok.

Nem maradhatott ki a népviselet és a 
népzene sem. Megpróbálhatták a Rubik 
kocka kirakását is, ráadásul az nemcsak 
magyar találmány, hanem ecseri vonat-
kozása is van, hiszen településünkön 
gyártották. Tanultak rovásírást, nézhet-
tek magyar rajzfi lmeket, és az udvaron 
lehetett íjászkodni is. 

Nemzetek 
Napja 
az általános 
iskolában

A tűzoltóság munkájával ismerkedtek a 
gyerekek november 26-án a Laky Ilonka 
Általános Iskolában. Az Ecseri Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület az alkalomra meghív-
ta a Budapest XVII. kerületi Tűzoltóság 
munkatársait, akik elhozták eszközeiket 
és részletes bemutatót tartottak.

Tűzoltó szakkör
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Decemberi kuponakció a Kóbor Optikában!
Tisztelt Ecseriek!
Szeretettel köszöntöm Önöket a Kóbor 
Optika nevében azon apropóból, hogy 
megint elmúlt egy év. Vásárlóinknak kü-
lön köszönöm az egész éves bizalmukat.

Igazán kedves Önöktől, hogy a multik-
tól hemzsegő optikai piacon a mi kicsiny 
boltunkat választották, remélem, sikerült 
meghálálnunk bizalmukat.

Az idei évben az ünnepekre névre 
szóló plasztik ajándékkártyákkal készül-
tünk, amelyre bármekkora összeget fel 
tudunk tölteni, ezzel is megkönnyítve a 
karácsonyi ajándékozást. Hirdetésünk 

alján és facebook oldalunkon is megta-
lálhatják nagyon kedvező kuponakcióin-
kat, aminek lejárati ideje 2019. 02. 28.

A Ko-Lens által biztosított havi két pár, 
napfényre elsötétülő lencse sorsolása is 
tart.

Lencsegyártónk Essilor alapanyagból 
gyártja a lencséket, családi vállalkozás-
ban, ahogyan mi is. A lehető legmoder-
nebb gépekkel magas szakmai színvona-
lon gyártanak nekünk.

Elsőként és egyedüliként a XVII. kerü-
letben csak nálunk található meg a leg-
újabb Celine Dion kollekció!

A keretek nagyon szépek és jó minő-
ségűek, méltán képviselik a művésznőt.

Ezen kívül szeretném felhívni férfi vá-
sárlóink fi gyelmét a kedvező árú Jaguár-
keretekre.

Képzeljenek el egy hajót, ahogy szépen 
siklik a naplementében, szól a My heart 
will go on című sláger, egy hölgy áll a 
hajó orrában, a menetszél felfedi hosz-
szú haját, alatta a szemüveg száron a fent 
említett énekesnő neve szerepel. Hátulról 
átkarolja a férfi , akinek szemüvegén egy 
ugrani készülő Jaguár látható, a lábaik 
körül meg két gyönyörű gyermek szalad-

gál. Belső zsebeikben ott lapul egy-egy 
garanciakártya, amelyen a Kóbor Optika 
logója szerepel. Nekem tetszik ez az idill. 
Remélem, Önöknek is.

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és 
eredményekben gazdag Boldog Új Évet 
kívánunk minden kedves vásárlónknak.
és leendő vásárlóinknak!

Kupon Kupon Kupon Kupon Kupon

  HMC 1,50 
multifokális

Szemüveg-
kerethez

Napfényre 
elsötétülő len-
cséhez, HMC 

réteggel

Kezdő mul-
tifokális len-
cséhez, HMC 

réteggel

Egyénre sza-
bott, széles 

sávú multifo-
kálishoz

Kedvezmény
50% 

Akciós ár: 
1450,- Ft/db

Kedvezmény
20% 

Kedvezmény
40% 

Akciós ár: 
4200, Ft/db

+-0,00-+-4,00-ig, 
+2,00cyl

Kedvezmény
30% 

Akciós ár: 
14.500, Ft/db

Kedvezmény
20% 

Akciós ár:
32.000,-Ft/db

Komplett szemüveg 
készítése esetén

Komplett szemüveg 
készítése esetén

Komplett szemüveg 
készítése esetén

Komplett szemüveg 
készítése esetén

Komplett szemüveg 
készítése esetén

A kuponok 2019. 02. 28-ig érvényesek!
Kóbor Optika, 256-76-28, 1173 Budapest, Pesti út 146. 

Nyitva tartás: H-P 9.00-18.00-ig, Szo: 9.00-12.00-ig
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Szép hagyomány Ecseren, hogy az önkor-
mányzat minden évben köszönti azokat 
az ifj ú lakosokat, akik akkor végeztek va-
lamelyik felsőoktatási intézményben. Idén 
három fi atal lépett be a friss diplomások 
körébe, akiknek a november 14-iki ülésén 
gratulált ez alkalomból Gál Zsolt polgár-
mester és a képviselő-testület. S hogy a 
falu közössége is jobban megismerhesse 
e három, pályafutását most kezdő fi atalt, 
röviden szeretnénk bemutatni őket olva-
sóinknak. 

Nagy-Barta Péter a Budapesti Műszaki 
és Gazdaságtudományi Egyetemen szer-
zett idén építészmérnöki diplomát. Mint 
elmondta, igazából felesége édesanyja volt 
az, aki tudomással bírt az önkormányzat 
e nemes gyakorlatáról. Így természetesen 
adódott, hogy ő volt az is, aki bement a 
hivatalba s bejelentette a diplomaszerzést. 
Pétert személy szerint nagyon kellemesen 
érintette ez a hír, hiszen nem mindennapos 
dolog manapság, hogy egy tágabb lakókö-
zösség így törődik a tagjaival s ilyen pozití-
van viszonyul egy adott személyes életese-
ményhez. Gyermekéveit Békés megyében 
töltötte, ám onnan szülei Zuglóba költöz-
tek, ahol ma is élnek. Így már az általános 
iskolai tanulmányait is a pesti kerületben 
kezdte meg, sőt ott is maradt a középis-

kolás évek során is, hiszen a Szent István 
Gimnáziumban érettségizett. Az egyetem 
nappali tagozatára 2005-ben nyert felvé-
telt. Ám a diplomaszerzésre – ami részint 
munkahelyi, részint családi okok miatt egy 
kicsit kitolódott – idén tette fel a pontot. 
S hogy hogyan lett egy Békés megyei kis-
gyerekből pesti diák, majd pedig ecseri 
lakos? Nagyon egyszerű: felesége és annak 
családja él itt, s így költözött ő is két és fél 
évvel ezelőtt a faluba. Ezt azonban egyálta-
lán nem bánta meg, hiszen nagyon szeret 
Ecseren lakni. S vidéki gyerek lévén egyál-
talán nem idegen számára az itt jellemző 
családias, nyugodt hangulat. Sajnos azon-
ban a munkahelye kissé távol, Óbudán 
van, így feleségével együtt – aki szintén a 
fővárosban, a Honvéd Kórházban dolgo-
zik – ingáznak nap mint nap.  Szerencsére 
úgy tudják kezdeni és befejezni a munká-
jukat, hogy reggel és este is együtt mennek, 
autóval. Péter egyébként már hat éve nem 
a szakmájában dolgozik, s ez is oka rész-
ben annak, hogy kicsit elhúzódott diplo-
mamunkájának elkészítése. Viszont igen 
szerencsésen alakultak körülötte végül is 
a dolgok, hiszen egy olyan cégnél tudott 
elhelyezkedni, amelyik építészek számára 
fejleszt tervezői szoft vereket. S hogy ilyen 
jellegű munkalehetőségek kínálkoznak-

e esetleg Ecseren vagy a környéken, még 
nem tudja. Viszont a jelenlegi munkahelye 
bevált számára, s előre lépési lehetőség is. 
S noha a hétköznapok így jórészt a falun 
kívül telnek, a hétvégi helyi programo-
kon mindig szívesen vesznek részt. Sőt, 
ha idejük engedi, Péter szülei is örömmel 
kijönnek egy kis jó levegőt és hangulatot 
szippantani. További kellemes hír a fi atal 
házaspár életében, hogy örömteli esemény 
elé néznek, mivel májusra várják első kis-
babájuk születését. Ám hogy hogyan ala-
kul majd távolabbi életük, maradnak-e 
végleg Ecseren vagy máshová viszik őket 
a lehetőségek, ma még nem tudják. Ha 
viszont maradnak, a kicsi is itt fog majd 
óvodába járni. 

Urr Melinda a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem közigazgatás-szervező szakán 
fejezte be tanulmányait idén tavasszal. 
Mint mondotta, az egyetemen megszer-
zett tudás alkalmassá teszi az itt végzős 
hallgatókat, hogy a közszférában, legyen 
az akár járási vagy éppen kormányhivatal, 
magasabb szintű beosztást tudjanak betöl-
teni. Az egyetem által nyújtott generalista 
képzés pedig szerencsésnek mondható, 
hiszen annak birtokában – civiljogi, köz-
igazgatási jogi és munkajogi ismereteik 
alapján – elég nagy rálátásra tettek szert 

Idei friss diplomások: egy fi ú, két lány

Friss diplomások a képviselő-testület ünnepi köszöntése után a falu vezetőivel. Balról: Barta Zoltán jegyző, a Kínában tanuló 
Száz Henrietta édesanyja, Erika, Urr Melinda, Nagy-Barta Péter és Gál Zsolt polgármester.
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Kizárólag cégkapun keresztül intézhetik 
elektronikusan adóügyeiket a NAV-nál jövő-
re a vállalkozások. Az egyéni vállalkozóknál 
nem lesz változás, ők továbbra is az ügyfélka-
put, új nevén a Központi Ügyfél-regisztrációs 
Nyilvántartáshoz kapcsolódó (KÜNY, köz-
nyelven ügyfélkapus) tárhelyet használhatják. 

A gazdálkodó szervezetek idén adóügyekben 
a NAV-nál már elektronikus kapcsolattartásra 
és ügyintézésre kötelezettek. Az év végéig kép-
viselőik még használhatják a KÜNY (köznyel-
ven ügyfélkapus) tárhelyet is. Jövőre azonban 
az ügyfelek – egyéni vállalkozók és hivatali tár-
hellyel rendelkezők kivételével – az adóügyek 
elektronikus intézésére kizárólag cégkaput 
használhatnak, ami alkalmazható többek kö-
zött a NAV-val való elektronikus kapcsolattar-
tásra, a bevallások beküldésére, hivatalos do-
kumentumok letöltésére. A NAV küldeményeit 
ugyancsak a cégkapun át küldi.

A cégkapu felépítése megegyezik a már meg-
szokott ügyfélkapu (új nevén KÜNY tárhely) 
felépítésével. A dokumentum feltöltése, letöl-
tése és tartós tárba helyezése azonos logikával 
működik. A cégkapun kezelhetők a hozzáférési 
jogosultságok és elvégezhetők az egyes, cég-
kapu használatához kapcsolódó beállítások. A 
cégkapus kommunikáció teljes egészében ki-
váltja a hagyományos papír alapú levelezést. 

A gazdálkodó szervezeteknek – egyéni vál-
lalkozókat kivéve – a cégkapu használatához 
csupán regisztrálniuk kell, amit a szervezet 
képviseletére jogosult természetes személy 
kezdeményezhet. A regisztrációval kapcsolatos 
tájékoztató a https://cegkapu.gov.hu oldalon 
érhető el.

A NAV az érintett gazdálkodó szervezeteket 
azzal is segíti, hogy a képviselőiket tájékoztatja 
a legfontosabb tudnivalókról, saját személyes 
tárhelyükre kihelyezett levélben. Tájékoztatást 
az a képviselő kap, akinek az érintett gazdálko-
dó szervezetnél a NAV által nyilvántartott kép-
viseleti joga van.

Az egyéni vállalkozók esetében az adóügyek 
intézésében nem lesz változás, hiszen számukra 
továbbra is az ügyfélkapu, új nevén a Központi 
Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartáshoz kapcso-
lódó tárhely szolgál az elektronikus kommuni-
kációra. Mindehhez csak ügyfélkapus regiszt-
rációra vagy tárhelyszolgáltatást is magában 
foglaló e-személyi igazolványra van szükség. 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Vállalkozások – 
Januártól adózás 
csak cégkapun át

a közszférára, így annak bármely terüle-
tén jól hasznosítható a tudásuk. S noha 
mondhatnánk, hogy alig száradt még 
meg a tinta a diplomáján, Melinda már-
is a mesterfokozat megszerzésén fára-
dozik, beiratkozott ugyanis a Corvinus 
Egyetem közgazdálkodás és közpolitika 
szakára. Mint mondotta, ez a stúdium a 
gazdasági összefüggéseket helyezi a kö-
zéppontba, mert ahhoz, hogy megértsük 
manapság a dolgok működését, jogi és 
gazdasági ismeretekre egyaránt szükség 
van. De a tanulmányok mellett diákként 
dolgozik a Kormányzati Ügyfélvonalnál, 
ami a Nemzeti Infokommunikációs Szol-
gáltató Zrt. keretein belül működik. Ez 
az elfoglaltsága egy telefonos ügyfélszol-
gálati munkát jelent, ahol közigazgatási 
jellegű kérdésekben nyújtanak segítséget 
az ügyfeleknek. Mindazt az ismeretanya-
got pedig, amit az egyetemen elsajátított, 
már e munka során is remekül tudja ka-
matoztatni. Sőt, ha egy önkormányzatnál 
sikerülne elhelyezkednie, akkor sem jelen-
tenének számára újdonságot a szakszavak 
vagy például egy-egy ügymenet, hiszen a 
gyakorlatot már egy biztos elméleti tudás 
birtokában tudná megszerezni. Az ecseri 
önkormányzat megkeresése diplomája 
megszerzése kapcsán igen pozitívan érin-
tette s nagyon kellemes érzéssel töltötte el. 
Jól esik tudnia, hogy a település, ahol élet-
vitelszerűen él, ily módon is gondol rá és 
értékeli, hogy az illető ifj ú több éven át ke-
ményen dolgozott az egyetemen, s ezt az 
erőfeszítését honorálják. Itt természetesen 
nem a kapott kis ajándék számít, hanem 
az, hogy köszöntötték, ami megjelenik a 
helyi újságban is. Számára is büszkeség, 
hogy így odafi gyelnek a fi ataljaikra, más-
felől pedig azt érzi, hogy a település veze-
tősége is büszke rá s valamennyi frissen 
végzettre is, hiszen joggal gondolhatják, 
hogy ez a mi munkánk is, a mi nevelésünk 
eredménye. Ezért remélhetőleg e nagysze-
rű hagyomány a továbbiakban is folyta-
tódni fog. Természetesen az ecseri iskolá-
nak is nagy szerepe van abban, hogy ezen 
a pályán indult el. Az itt töltött kisiskolás 
évek alatt is nagyon jó tanári gárdája volt 

a Laky-nak, alsóban Iza néni vezette a tu-
dás világa felé, felsős osztályfőnöke pedig 
Pappné Horváth Katalin volt. 

Száz Henrietta személyesen nem tudott 
jelen lenni az önkormányzati köszöntőn, 
így édesanyja vette át nevében a virág-
csokrot. Henrietta most ugyanis Kínában 
folytat tanulmányokat, mégpedig a nyelv 
elsajátításán fáradozik. Emailen történt 
megkeresésünkre elmondta, hogy kifeje-
zetten jó érzéssel töltötte el az ecseri ön-
kormányzat fi gyelmessége, amiért ez úton 
is köszönetét fejezte ki. E gesztusból egy-
értelműen érezhető volt, hogy a település 
nem egy idegen, hideg közeg, hanem egy 
igazi közösség, amelyben jut fi gyelem an-
nak minden tagjára külön-külön is. Az 
ecseri születésű lány jóllehet csak az álta-
lános iskola alsó tagozatát végezte a falu-
ban, azonban azóta is itt van a lakhelye. 
Középiskolába a szomszédos XVII. kerü-
letbe, a Balassi Bálint Nyolcévfolyamos 
Gimnáziumba járt, diplomát pedig idén 
szerzett a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
civil szakán, nemzetközi közigazgatás 
szakirányon. Ez a képesítése elsősorban 
az államigazgatás külügyekkel foglalko-
zó szakterületein való elhelyezkedésre 
jogosítja, amihez azonban elengedhetet-
lenek az alapos diplomáciai ismeretek és 
természetesen az idegen nyelvek. Angolul 
felső-, franciául pedig középfokon beszél, 
ám – mint arra az egyetemi tanulmányok 
során rávilágítottak – korunkban már két 
idegen nyelv ismerete sem biztos, hogy 
elegendőnek bizonyul majd. Így kihasz-
nálva az egyetem nyújtotta lehetőségeket 
először Franciaországban, majd pedig 
tavaly Shanghai-ban töltött egy-egy sze-
mesztert. Jelenleg pedig egy kínai egye-
tem által biztosított ösztöndíjprogram 
keretében Changshában tanulja a kínai 
nyelvet és kultúrát, hiszen a nyelv mellett 
a kultúra és etikett megismerése is elen-
gedhetetlen. Mind ezekből pedig termé-
szetesen következik, hogy az ezen lehe-
tőségek nyújtotta úton képzeli el folytatni  
jövőbeli pályafutását is. Ha pedig úgy 
hozza az élet, hogy Magyarországon sze-
retne letelepedni, Ecser mindenképpen 

az első hely, ahol ezt 
el tudná képzelni. 
Rengeteg kellemes 
gyerek- és ifj úkori 
emlék köti ugyan-
is ide. De a főváros 
közelsége mellett ez 
egy csendes, békés 
közösség is, ahol 
szívesen él az ember.
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VÁGOTT VIRÁGOK: 
Szegf   .......................................190 Ft
Gerbera  ....................................290 Ft-tól 
Krizantém .................................390 Ft-tól 
Rózsa  .........................................490 Ft-tól 
Liliom .........................................790 Ft

ECSER VIRÁGÜZLETE

CSEREPES NÖVÉNYEK:
Ciklámen  ..............................790 Ft-tól 
Korallvirág  ............................790 Ft-tól 
Fokföldi ibolya  ....................790 Ft-tól 
Mikulásvirág  ........................890 Ft-tól 
Gloxinia  ............................ 1.290 Ft
Orchidea ........................... 2.790 Ft-tól 

Temetési koszorúk ................................4.900 Ft-tól 
Adventi koszorúk és asztaldíszek  .....1.790 Ft-tól 

2233 Ecser, Grassalkovich Antal tér 5. • Nyitva: H-P.: 8-18, Szo.: 8-14 óráig

Telefon: +36 30/327-9010 • facebook: lilladesignecser

Lilla Design Virágszalon
Szeretettel várjuk kedves vásárlóinkat! 

Herendi Tamás, Magyar Tünde, 
Kovács-Fischer Enikő

ECSEREN 
INGYENES KISZÁLLÍTÁS!
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A Cserfa következő, 2019. 01. 
száma január 18-án jelenik meg. 
Nyomdába adás: január 14. Lap-
zárta: január 7.

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

Kedves Testvérem! Éltél már át jóné-
hány karácsonyt. Volt olyan tapasz-
talatod, hogy végigrohantad az egész 
ünnepkört? Időd sem volt átélni a Meg-
váltó születésének örömét, a tanítási- és 
munkaszünet családi harmóniáját, mert 
meg akartál felelni minden elvárásnak? 
A hivatalos ünnepségeknek, a népszo-
kásoknak, a külsőségeknek, a családi 
hagyományoknak, a rokonlátogatások-
nak…stb.? Talán már odáig jutottál, 
hogy mindezeket magadtól várod el, és 
ezt még természetesnek is tartod? Ha 
igen, mindez keserű tapasztalat lehe-
tett… De tudod mit? Jézus arra hív meg, 
hogy legyen idéntől a magad és a csalá-
dod karácsonya más. Olyan igazi…

Mit is zeng az angyalkórus? Dicsőség 
a magasságban Istennek, és békesség a 
földön a jóakaratú embereknek! Igen, 
Jézus a szívedbe békességet hozni jött 
a Földre. Isteni nyugalmat. Fenséges, 
méltóságteljes lassúságot. Sietség-, kap-
kodás- és elvárásmentes békét. Átélt 
örömöt. Egzisztenciális derűt. Szerete-
tet hozott a szívünkbe, szeretni pedig az 
tud, akiben mindezek a helyükön van-
nak.

Vágysz arra, hogy ilyen legyen a szí-
ved? A titka: tudatosság és öntudatos-
ság. Állj a sarkadra és hozd meg azokat 
a döntéseket, amikre a szíved mélyén az 
Úr hív. Tegyél ki a naptárodból és a szí-
vedből mindent, ami akadályozza azt, 
hogy ebben a hónapban a lényegre, Őrá 
fi gyelj. Ha az Isten- és emberszeretet 
úgy kívánja, szelektálj fokozatosan, ha 
pedig egy huszáros vágást kíván, tedd 
azt. Ez ellenkezik a kordivattal? Nem, 
a kordivat ellenkezik a normálissal. A 
zsigereidben érzed, hogy így van. Tehát 

merj dönteni, merj változtatni.
Az Úr már az adventben az Ő isteni 

békéjét kínálja neked. Merj lelassulni. 
Hazugság, hogy muszáj folyton pörög-
nöd, különben haszontalan vagy, illetve 
lemaradsz valamiről. Már rég tudod, 
hogy nem így van. Merj naponta elcsen-
desedni az Úrral. Ő helyükre teszi ben-
ned a dolgokat. Akkor nem átrohanod 
az életedet, hanem megéled. Csakis így 
nem szaladsz el az Ő békéje mellett, ami-
re pedig úgy vágysz. Az adventi koszorú 
gyertyáinak fénye mellett Ővele ket-
tesben és családilag: nem kidobott idő, 
hanem befektetés. Annak az ára, hogy 
Benned is Isten maga dicsőüljön meg, 
Te pedig eltelj az Ő békéjével. Ahogy 
az angyalkórus énekli. Apró fi gyelmes-
ségek, a szeretet önzetlen gesztusai a 
Testvéreid felé? Máris Tiéd az Ő öröme. 
Hozd el Neki mindezt a templomba. 
Tedd az oltárra. A szívedet, és benne 
mindezeket, amiket összegyűjtöttél a 
Számára. Hétről hétre, napról napra. 
Ez a legkedvesebb ajándék Jézusnak a 
születésnapjára. Ugye természetes, hogy 
amikor valakinek szülinapja van, az ün-
nepeltre fi gyelünk? Neki készítünk és 
adunk ajándékot, Ővele foglalkozunk. 
Ez most Jézussal van így. A közvetlen 
ünnepnapokat tartsd fönn Neki. Amit 
csak lehet, merj más napokon csinálni. 
Képzeld el, milyen paradox lenne, ha 
a családod számára ezeken a napokon 
nem Ő volna a fi gyelem középpontjá-
ban. A saját születésnapján…

Jézus az év minden napján felkínál-
ja Neked a békéjét. Az árát már tudod. 
Imádkozom azért, hogy legyen bátorsá-
god elfogadni: 

Balázs atya

Decemberi békesség
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Az Irodalmi kör adventi foglalkozására gyűltek össze a kultúrára, versre, prózára fogékony ecseriek. Vágvölgyi 
Lajosné vezetésével ezúttal az advent, a mikulás, a karácsony, a vízkereszt és a hozzájuk kapcsolódó irodalmi érté-

keket hallgatták meg. Jóízű beszélgetéssel zárult az idei utolsó foglalkozás.

Sikeres Lomb party a templomkertben. Szülők, gyerekek 
Balázs atyával együtt gereblyézték a faleveleket. Összefo-

gás, tisztaság, ünnep. 

Jézuskára várva! Bartha Jázmin ecseri kisóvodás nagyon 
várja a karácsonyt. Apukája karján ülve, a csillogó szalon-
cukrokat szemlélve a szépséges karácsonyfát képzeli maga 

elé, alatta a vágyott ajándékokkal.

Árpád-házi Szent Erzsébet életéről mutattak be színdara-
bot a hittanos gyerekek november 18-án a templomban ta-
náruk, Dr. Fülöp Krisztina vezetésével. Dr. Tanczik Balázs 
plébános az előadás után gratulált a gyerekeknek, átadva 

nekik a szent életéről szóló könyvet.
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