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Pályázat gázkonvektorok cseréjére
1,5 milliárd forint összegű támogatás érhető
el az Otthon Melege Program keretében gázkonvektorok cseréjéhez.
Az Otthon Melege Program keretében
meghirdetett családbarát pályázati konstrukciók célja, hogy gyors, megfelelő intenzitású
támogatáshoz juttassák a lakosságot az ország
egész területén. Ennek hatására nemcsak a
lakossági energiafelhasználás hatékonysága
javulhat, hanem mérséklődik a hazai szén-dioxid-kibocsátás is.
A programnak köszönhetően a háztartások
energiafelhasználása érzékelhető mértékben
csökken. A 2014 szeptemberében indult Otthon Melege Program mára már több, mint

130 ezer háztartás energiahatékonyságát javította.
A hazai lakóingatlanokban közel 3 millió
korszerűtlen gázkonvektor működik. Mielőbbi cseréjük elősegítése érdekében a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium 80 százalékos támogatási intenzitás mellett maximum 500 ezer
forint vissza nem térítendő támogatást biztosít.
A gázkonvektorok cseréjéhez 2017. szeptember 21-én 8 órától a rendelkezésre álló 1,5
milliárd forint összegű forrás kimerüléséig,
elektronikus úton, a pályázati portálon keresztül igényelhetnek támogatást az ügyfélkapus
regisztrációval rendelkező magánszemélyek.

Gyermekeink Kismaroson
Ismét hat ecseri gyermek vehetett részt
térítésmentesen a Pest Megyei Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány táborában
az önkormányzat Szociális Bizottságának döntése értelmében. Településünk
több, mint egy évtizede minden nyáron
biztosítja a nyaralás lehetőségét azoknak a helyi gyerekeknek, akik talán
másképpen nem jutnának el pihenni,
táborozni.
A táborozás költségeit az Ecser Nagyközségi Önkormányzat és az Alapítvány finanszírozta. A tábort új helyszínen, Kismaroson rendezték meg 2017.

Ingyenes lakossági
elektronikai
hulladékgyűjtés
Az Ecseri Polgármesteri Hivatal használaton kívüli elektromos és elektronikai
eszközök, berendezések gyűjtését szervezi 2017. szeptember 16–án 09.00 órától
- 12.00. óráig. Helyszín: Ecser, Széchenyi
utcai parkoló. A begyűjtés napján a begyűjtő pontra mindenki elhozhatja működésképtelen, használaton kívüli, árammal,
elemmel, vagy akkumulátorral működő
eszközeit, egész berendezéseit! Szétszedett, hiányos berendezést nem vesznek át!

Közművelődési támogatás
Ecser Nagyközség Önkormányzata 775
ezer forint pályázati támogatást kapott
közművelődési ellátásának fejlesztésére,
melyet a Rábai Miklós Művelődési Ház
javára fordíthat.

augusztus 20-25. között.
A táborozókat gazdag programok
várták. Kézműves foglalkozások, sportvetélkedők, ki mit tud, számháború,

sárkányhajózás, tábortűz szalonnasütéssel, diszkó és karaoke.
A vetélkedőkön szerzett zsetonokat
ajándékokra lehetett beváltani.
A táborozás során pedagógusok, önkéntes főiskolai hallgatók gondoskodtak arról, hogy a gyerekek jól érezzék
magukat és felejthetetlen élményekkel
térjenek haza.

Első diplomások
jelentkezését várja
az önkormányzat
Ecser hagyományai közé tartozik, hogy a
képviselő-testület ülésén a polgármester
köszönti és megajándékozza azokat a fiatalokat, akik felsőfokú tanulmányaik befejeztével megszerzik első diplomájukat.
Mivel erre vonatkozó nyilvántartás a Polgármesteri Hivatalban nincsen, az önkormányzat kéri, hogy az érintettek szeptember
15-éig a Polgármesteri Hivatalban jelentkezzenek, vagy hozzátartozóik, ismerőseik jelezzék, ha felsőfokú tanintézményben végző
diákot ismernek. Telefon: 06-29/335-161
E-mail: polgarmesterihivatal@ecser.hu

A Pályázati Felhívás, a Pályázati Útmutató
és annak mellékletei 2017. augusztus 21-étől
érhetőek el a konvektor2017.nfsi.hu pályázati
portálon. A pályázattal kapcsolatos kérdésekben az NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai
Intézet Nonprofit Kft. (NFSI) Ügyfélszolgálata ad bővebb tájékoztatást.
Telefonszámok:
+36-70/945-4294, +36-70/945-4250, +3670/945-6542
Telefonos ügyfélszolgálati idő: Hétfő – Csütörtök: 8.00 - 16.00, Péntek: 8.00 - 14.00, Email: konvektor2017@nfsi.hu,
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium; Kommunikációs Főosztály

Újabb
tízmilliós
forrásokhoz
jutottak ecseri
cégek
A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP-1.2.1-16 és 1.3.1-16) pályázatain két ecseri vállalkozás is
támogatást kapott.
A KO-CSE Sörfőző, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. kapacitásbővítő beruházásra 23 millió 999 ezer
998-Ft-ot nyert el. A KO-CSE Kft.
piaci megjelenésének támogatását
9 millió 897 ezer 725,-Ft-tal finanszírozzák.
A Pro-Form Ipari és Kereskedelmi Kft. 24 millió Ft-ot nyert
kapacitásbővítő beruházásra ecseri telephelyén. A Pro-Form piaci megjelenését 9 millió 655 ezer
153,- Ft támogatásban részesítették.
Az összesen 67,5 millió forint ismét erősíti településünk gazdasági
életét.
A korábbi hetekben más helyi
vállalkozások 134 millió forintot
nyertek telephelyük fejlesztésére.
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Kicserélték a 40 éves vízvezetéket
Zajlik az Arany János utcai vízvezeték felújítása, a kivitelező DPMV Zrt. elmondása
szerint szeptember közepére érnek a végére.
Kicserélték a több, mint 40 éves főnyomó
vezetéket, kicserélték a tűzcsapokat és kérésünkre további tűzcsapokat telepítettek,
most a lakossági csatlakozások cseréjét végzik. A felújítással járó kellemetlenségek, az
időszakos vízhiány és az időnként okozott
közlekedési nehézségek remélem, nem keserítették meg túlzottan lakosaink mindennapjait.
Az út felújítását csak a vízvezeték befejezését követően tudjuk elkezdeni, bízom benne,
hogy még a tél beállta előtt elkészülhet. Többen kérdezték, hogy mikor lehet használni a
sportpályát. A sportpálya az önkormányzat
tulajdonában van. Az üzemeltetési feladatokat jelenleg az Ecser Sport Egyesület látja el.
Időnként – kérésre – besegít az EKO Kft. Az
egyesület egyik nagy problémája volt a locsolás, ezért erre pályázatot adtak be, amin
szerencsésen nyertek is, így a locsolórendszer megépült. Sajnos a kivitelezés során a
pályán hosszában és keresztben is árkokat

kellett ásni, ahová a locsoló vízvezetékeit és
helyenként a villanyvezetékeket fektették le.
Kibővítésre került a kút, illetve az ezt vezérlő elektromos rendszer is. Az építés során a
pályát le kellett zárni a balesetek elkerülése
érdekében. (Megjegyezném, hogy az önkormányzatot nem értesítették a lezárásról, igaz,
ezt kértük volna mi is, ha időben tudunk
róla.) A gödrök betemetéséig csak a sportkör mint beruházó felelősségében lehetett
használni a pályát, ezért edzéseket tudtak
tartani, de a lakosság elől elzárva maradt a
sportpálya. Az egyesület elnökével folytatott
egyeztetés után abban maradtunk, hogy az
első hazai mérkőzés megrendezéséig marad
zárva a létesítmény, egyrészt az utómunkálatok addigra befejeződnek, másrészt az addig
kiásott sávokon ültetett fű kicsit megerősödik. A Gagarin közben kialakított játszótéren volt lehetőségük játszani a focizni vágyóknak, igaz csak kispályán. Az esetlegesen
okozott kellemetlenségért elnézést kérünk,
de közös érdekünk, hogy kevésbé poros,
jobb minőségű pályát használhassunk.
Folynak az épületenergetikai munkálatok,

s
megnyugtatok
mindenkit, hogy
továbbra is folyik
a munka. Jelenleg
az iskola a preferált
helyszín, a többi
intézményben is
rövidesen befejezik
a megkezdett munkát. A műszaki vezető elmondása szerint a vállalási határidőn
belül tudnak végezni.
Az előző számban többen is foglalkoztunk
a villámlás elleni védekezéssel. Már akkor is
jeleztük, hogy az önkormányzat segítségével
az Ecser ÖTE szervez egy lakossági fórumot. A fórumon több előadó tájékoztatja a
lakosokat, hogy mit tehetünk a villámcsapás
megelőzése érdekében, illetve mit tegyünk,
ha mégis villámcsapás éri az ingatlanunkat.
Szeretettel várjuk minden lakosunkat a Rábai Miklós Művelődési Házban 2017. szeptember 18-án 18 órakor tartandó lakossági
tájékoztatón.
Gál Zsolt polgármester

Ismét becsengettek a Lakyban
Véget ért a szünidő, egy új tanév
kezdődik a lakysoknak is. A nyáron
számtalan szakmai eszközt (CD-s
magnók, mértani testek, mikroszkóp), sportszert (kézilabdák, focilabdák, gólyalábak) vásároltunk. Az
önkormányzat sikeres pályázatának
köszönhetően az épület is megújul,
lassan minden külső nyílászárót kicserélnek, a külső szigetelés és a fal
színezése is elkészül szeptember közepéig, a tornaterem tetőszigetelését
október hónapra tervezi a kivitelező
cég. Így az intézmény külső megjelenése sokkal egységesebb, esztétikusabb lesz, s nem utolsó sorban az
energiatakarékosabb fűtés is megvalósulhat, főképpen akkor, ha a napelemek is felszerelésre kerülnek.
Az EKO Kft. segítségével szeptember 1-jére a 14. számú terem megszépülve várja az elsősöket, a mosdók, a
tornaszoba és az öltözők is tisztasági
festésen estek át. Minden iskolabútor a helyére került, a dekorációk
nagyobb része is felkerült a falakra,
a technika-néptánc terem a tanulók
magas létszáma miatt ismét tanteremmé alakult át. Az idei tanévet
ugyanis kicsivel több, mint 320-an
kezdjük meg, az osztályok száma 14,
8 alsós és 6 felsős.

Az augusztus 31-ei ünnepélyes
tanévnyitó után megkezdődhet az
érdemi munka, amibe a legkisebbek
már belekóstolhattak a gólyatábor
alatt. A 2017-18-as tanévben is megrendezzük, megszervezzük a hagyományos programjainkat, mindhárom
témahétbe bekapcsolódunk, megtartjuk a szokásos projektjeinket, de
újításokban is gondolkodtunk. Az
idén először egy teljes témanap keretében pályaorientációs foglalkozásokat tartunk, megújítjuk a diákügyeletet, „Zöld kommandót” állítunk fel,
amelynek a tagjai az iskola környezetére vigyáznak. Szeptembertől az
Ecseri Önkéntes Tűzoltók vezetésével
tűzoltó szakkör indul, melynek tematikája rengeteg érdekes foglalkozást,
kirándulást ígér a csatlakozó diákoknak. Megvalósul egy régi álmunk is
Szever Pál és Kun Attila támogatásával, ugyanis beindul a lakys sulirádió,
aminek a technikai hátterébe Abonyi
Gábor is besegített.
Egyszóval: dolgos, izgalmas, érdekes tanévnek nézünk elébe, melyhez
diákoknak, szülőknek, pedagógusoknak sok sikert, kitartást kívánok.
Érezzük jól magunkat a 186 nap alatt!
(Az évnyitóról készült felvételek a 12.
oldalon láthatók.)
Kiss Katalin
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Színes forgatag, széleskörű összefogással
Nem mindennapi látványban volt részük azoknak az ecserieknek, akik augusztus 19-én a
szombatonként szokásoshoz képest korábban
keltek. A falu utcáin ugyanis azt láthatták, hogy
a polgárőrség autója lépésben halad, miközben
Ennio Morricone jól ismert filmzenéinek dallama harsog a rá erősített hangszóróból. S hogy
a hatás teljes legyen, mögötte a Varázs Lovas
Sport Egyesület kis csapata lovagolt, a zenéhez
illő western stílusú öltözékben.
Mint Kun Attila, a művelődési ház megbízott igazgatója elmondta, az ez évi augusztus
19-i program a Bud Spencer filmek témái köré
szerveződött. Ezért „alakult át” erre a napra a
polgárőrség autója is, s a felvonuló lovascsapat
is ezt a filmhatást igyekezett erősíteni. Útvonaluk egyébként azzal a szándékkal került összeállításra, hogy a település valamennyi főbb része
érintve legyen. Így áthaladtak a Kálvárián, az
Újtelepen, elmentek a sportpálya előtt, majd az
Ófalun keresztül érkeztek vissza a sportpályára.
Így a táv elég hosszúra, mintegy hat kilométeresre sikeredett, ami miatt a tervezettnél korábban,
már 9:45-kor el kellett indulniuk, hogy tartani
tudják a program időbeosztását. A rendezvényen a jó közérzethez elengedhetetlen étel- és
italszükségletet a jól ismert ’Ciklon’ (Jámbor
László) biztosította, akinek nagy segítségére volt
állandó stábja: Simon Csaba (Ólom), valamint
a helyi bálok szervezésében rendkívül eredményes hölgyek, Doma Renáta és Gébele Mónika.
Az ünnepi rendezvény megszervezése és lebonyolítása Kun Attilának és a művelődési ház
stábjának – Szatmári Zsuzsa fotós és Szever Pál
műsorvezetői – egész napos munkáját dicséri.
A gyerekek nagy örömére ez alkalommal sem
maradt ki a játéklehetőségek közül az ugrálóvár,
amit az Ecser vára tulajdonosa, Megyesi Károly
biztosított, ingyenesen. Az ilyenkor szokásoshoz
képest egyébként egy különleges attrakcióval is
szolgált az üzemeltető: működés közben egy
távirányító segítségével átmenetileg kikapcsolta
a levegő befújását, így a vár falai „bedőltek”, ami
még izgalmasabbá tette a játékot. A hatást ille-

tően pedig igazi szakavatott véleményt hallhattunk a tíz és fél éves Szabó Jánostól. Elmondása
szerint ugyanis ő mindig eljön az ugrálóvárba,
sőt számos külföldi látogatása alkalmával sem
mulasztja el az ilyen lehetőséget. Legnagyobb
hatással eddig egy olaszországi élménye volt rá,
ahol rengeteg különleges lehetőség nyílt e szórakozásfajtára, mint például Titanic ugráló vagy
labdamedence – ám még ezek közül sem volt képes egyik sem ilyen hatalmas élményt kiváltani,
mint a mostani ecseri falbedőlés.
S hogy a nyári hőség könnyebben elviselhető
legyen, fagyizni is lehetett a helyszínen: a helyi
Szilvia Fagyizó és Cukrászda finomságát egyaránt megkóstolhatták kicsik és nagyok.
A rendezvényt szponzorálta a Pátria Takarékszövetkezet, lebonyolítását az EKO Kft. végezte,
a hangosítás pedig Abonyi Gábor (DJ Gaga) feladata volt.
A látványos felvonulás után a lovas sportegyesület szakmai vezetője, Takács Sándor elmondta, hogy jó lenne visszahozni ezen felvonulások
szokását valamennyi falubeli rendezvényre, amiben szívesen vennének részt. A maguk részéről
nyitottak mindenfajta együttműködésre, s bár-

hová hívják őket, mindig szívesen mennek. Az
Ecseren 1998 óta működő egyesület egyébként
elsősorban lovas oktatással, western lovassporttal, gyermek- és felnőttképzéssel foglalkozik.
Eredményességüket mi sem bizonyítja jobban,
mint hogy sikeresen szerepelnek országos szintű western versenyeken is. Ezen kívül ők hívták
életre az Ecseri Lovas Napok rendezvényét is. Ez
alkalommal hat lovukkal vettek részt a programban: Winchestert Győrffy Bence, Aiyanát Heni,
Yadét Zsuzsi, Marcot Sanyi, Luckyt Rébi, Buckot
pedig Sanya ülte meg, míg Tücsök hátán Kriszti
ült. Pónijukat pedig – a nagy meleg ellenére –
kint hagyták a programon egészen délután négy
óráig, hogy bárki ingyenesen kipróbálhassa magát a nyeregben.
Az Ecseri Kulturális és Sport Egyesület felállított darts tábláival igyekezett lehetőséget biztosítani arra, hogy minden érdeklődő ingyenesen próbára tehesse magát ebben a sportban is,
melynek helyi művelői már igen szép sikereket
értek el az elmúlt években rendezett versenyeken. Németh Péter és Vágó Ágoston már maguk
is „profi” részesei mindezen sikereknek. Most
azonban nemcsak a saját szórakozásukra álltak
a tábla előtt, hanem igyekeztek hasznos tanácsokkal ellátni a talán majdani jövő nemzedék
ifjú képviselőjét, Német Mírát is.
A 14 éve Ecseren alakult Hunor – Magor Hagyományőrző és Íjász Baráti Társaság honfoglaláskori hangulatot idéző zenei aláfestéssel tartott
látványos bemutatót. Ennek hatását tovább fokozta korhű ruházatuk és kiegészítő felszereléseik: a felfelé kunkorodó orrú csizma, a veretes öv,
a tarsoly, tegez, süveg, ivócsanak. Elmaradhatatlan kellékeik még a szarukürt, a fokos, a zászlók
és a saját maguk által készített táltosdobok is. Az
íjászat többféle változata közül ők az összetettet
űzik. Ez a szkíta – hun – avar – magyar – tatár
– török visszacsapó íj pontos másolatának használatát jelenti. A bemutatót követően pedig ingyenesen maga is ízelítőt kaphatott bárki ebből a
neves ősi magyar mesterségből. Ennek a próbatételnek egyébként csakúgy, mint a baráti társasági tagságnak nincs korhatára. Jelenleg legfiata-
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labb társuk például 8 éves, míg a legidősebb 73.
Ilies Teofil már többedik alkalommal szórakoztatta az ecseri gyerekeket (és valljuk be:
felnőtteket is!) látványos, lendületes műsorával.
A Győri Nemzeti Színház egykori táncosának
’Alladin kincsei és a csodalámpa’ című interaktív programján számtalan ügyességi versenyben
vehettek részt az apróságok. S amint az látható
és érezhető is volt, minden percét nagyon élvezték. A 3 és fél éves Koválcsik ikrek (Csenge
és Hanga) közül csak egyikük jelentkezett a
nyakkendőkötő versenyre, ám kis idő elteltével
másikuk is a színpadra kívánkozott. Így utólag
tehát ő is részese lehetett a lázas ügyeskedésnek. Mint édesanyjuk, Környei Judit elmondta,
köztük is működik az ikerszimbiózis, s így általában mindenben mindketten részt vesznek. A
játékos „megpróbáltatások” segítőtársa Dzsini, a
lámpa szelleme volt, aki civilben Németh Balázs
ecseri kisfiú. A most 3. osztályba menő tanuló a
XVII. kerületi Kossuth Lajos Általános Iskolába
jár. Balázsnak remekül passzolt Dzsini szerepe,
nemcsak élvezte azt, de jól fel is találta magát
benne. Ám saját bevallása szerint azonban mégis jobban szeret egyszerűen csak Balázs lenni a
valóságban. Az Aladdint „alakító” művésznek
egyébként ez egy új programja, amivel mintegy
egy éve lép fel – rendszerint hatalmas sikerrel.
Mint mondta, a gyerekek szeretnek szerepelni,
amire itt kiváló lehetőségük nyílik. A különböző
versenyszámok során és a vetélkedés végén szétosztott ajándékoknak pedig nagyon örülnek. Az
előadó egyébként Ecseren is bemutatott ’Charlie
és a csokigyár’ programjában 8 kiló csokit osztott ki lelkes közönsége között! Ez alkalommal
pedig miután Dzsini visszatért a lámpába, s így
véget ért a varázslat, kezdetét vette az ingyenes
lufihajtogatás, ahol mindenkinek a kívánsága
szerinti állat- és egyéb alakzatra hajtogatta lufiját
a rendkívüli ügyességű művész és bájos felesége.
Pécsről jött el az ecseriekhez a Brassdance
zenekar. A fuvósokból álló zenei formáció népszerűségét mi sem jelzi jobban, mint hogy felléptek már a televízióban is. Programjuk során
olyan bravúrra is képesek, hogy a közönség sorai
között járva fújják a talpalávalót. Ezt Ecseren is
bemutatták műsoruk első és utolsó száma alatt,
míg a többi melódiával a színpadról varázsolták
el hallgatóikat.
A nap folyamán két alkalommal is megcsodálhatták az érdeklődők a ’Kutyákkal az Életért
Alapítvány Mentőkutyás Szolgálatának’ kutyás
bemutatóját. Érdeklődésünkre Dobák László,
az alapítvány alelnöke elmondta, hogy tulajdonképpen mentőkutyás szolgálatként működnek.
Fő profiljuk a kutyák kiképzése eltűnt személyek
felkutatására. Hazai viszonyok között elsősorban
erdős, bokros, fás területen kutatnak a kutyák,
valamint romkutatásban vesznek részt, például
gázrobbanást vagy földrengést követően, mely
utóbbi szerencsére nálunk nem igen fordul elő.
Legutóbb a Tímár utcai gázrobbanás után vetették be őket. Az Alapítvány kutyái egyébként a
még élő személyek keresésére vannak kiképezve, amikor is ugatással jelzik, ha találtak valamit.
Viszont ha holttestet észlelnek, megváltozik a viselkedésük – ennek továbbvitele azonban itthon

Népünnepély
állami privilégium. Alapítványuk önkéntes civil
szerveződés, közhasznú társaság. Tevékenységüket pedig más munka ellátása mellett végzik.
A Magyar Mentőkutyás Szolgálatok egyébként
24 órás ügyeletet tartanak fenn térítésmentesen s állnak a bajbajutottak szolgálatára itthon
és külföldön egyaránt. A Kutyákkal az Életért
Alapítvány Mentőkutyás Szolgálata havi szinten átlagosan 2-3 riasztást kap. Ezek vagy a katasztrófavédelemtől, vagy pedig a rendőrségtől
érkeznek. Civil hívásra azonban csak a rendőrség kérése alapján tudnak kimenni. Okos négylábú segítőtársaik kiválasztásánál nem a fajta a
meghatározó, hanem az adott kutya személyes
tulajdonságai. Beléphetnek hozzájuk egyébként
háziállat nélkül is emberek, akik nem kutyákkal
dolgoznak, de a rendezvényekre szívesen elmennek. De természetesen gazdik kutyával is csatlakozhatnak hozzájuk.

Ma már hagyomány, hogy nem múlhat el rendezvény a különböző ecseri csoportok fellépése
nélkül. Így történt ez most is, melynek során a
Nyugdíjas Klub néptáncosai mellett békési táncokat mutatott be a kb. két hónapja megalakult
’Ecerske Vevericky’ csoport. A lelkes fiatalokból
álló alakulat (6 lány és 2 sajnos nem ecseri fiúból
áll) további tagokat vár soraiba. S hogy Ecseren
milyen nagy kultusza van a néptáncnak, mi sem
bizonyítja jobban, mint hogy szeptembertől újra
lesz szakkör a suliban, külön az alsó és a felső tagozatosok részére. A Nazirah hastáncosai pedig
szokás szerint most is osztatlan sikerrel vezették
el nézőiket a varázslatos kelet világába.
Igazi jó mókának ígérkezett – s az is volt! –
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az eredetileg ’Sör – virsli verseny’-nek tervezett program. Mivel azonban érdekes módon
csak gyerekek neveztek be rá, így átalakult ’Víz,
üdítő, virsli versennyé’. Ezért aztán mi sem természeteseb, mint hogy az első három helyezett
– Hllács Roland, Földvári Viktor és Szabó János
– szintén az ifjabb korosztály képviselői közül
került ki.
Az esti koncert főszereplője a ’Bud Spencer és
Terence Hill Emékzenekar’ volt, melynek nosztalgikus hangulatú koncertje még táncra is perdített kicsiket és nagyokat egyaránt. Az együttes egy olyan különleges zenei formáció, amely
kizárólag a Bud Spencer és Terence Hill filmek
zenéjét játssza. Repertoárjuk lefedi az egész
életművet, s minden korszakból a legismertebb
dallamok csendülnek fel. S hogy maguk a zenészek milyen filmbeli karaktereket jelenítenek
meg? Íme, az érdekes és látványos felállás: Charlie O’Brian - ének,
Charlie Firpo - gitár,
vokál, Steinberg ügynök - dobok és Susanne nővér – baszszusgitár, vokál.
Az igen látványosra sikeredett tűzijáték
után pedig kezdetét
vette a hajnalig tartó
diszkó, amit immár a
hagyománynak megfelelően D.J. Gaga
szolgáltatott. A különös szerencse folytán
elmondható, hogy a nap sikeréhez még az időjárás is hozzájárult, hiszen az előre jelzett és várt
eső és szél csak a buli után érkezett meg.
Gál Zsolt polgármester igen pozitívan értékelte az idei augusztus 19-20-ai programot, melyben különösen örvendetesnek tartotta, hogy
széles helyi összefogás eredményeként jött létre.
A nap folyamán egyébként egyre nőtt a különböző programok iránt érdeklődők száma, s a
csúcspont a tűzijátékra volt várható. Eddigi tapasztalatai alapján maga D.J. Gaga is nyitottabbá
vált, diszkójára pedig már nemcsak a táncolni
vágyók, de az ő személyes barátai is eljönnek.
Tehát minden biztosított volt a sikeres nap jó
hangulatú záróakkordjához.
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Átadták az idei Ecserért díjakat
A Szent István Napi Ünnepségek második
napján délelőtt 10 órakor szentmisét tartottak a templomban. Ennek keretében Barotai
Endre plébános megáldotta az új kenyeret
és megemlékezett államalapító királyunkról.
Mint mondotta: Szent István valóban sziklára
építette az országát, mely a katolikus egyház
volt. Első királyunk megteremtette a magyar
államot is és fia, Szent Imre herceg halála
után Magyarországot Szűz Mária oltalmába
ajánlotta. Így maradhattunk fenn évszázadokon keresztül. Most pedig azon kell fáradoznunk, hogy hazánk erős maradjon a változó
világban is.
Ezt követően az ünnepi programok a művelődési házban folytatódtak. Itt került sor az
’Ecserért’ kitüntető díjak átadására, melyet a
képviselő-testület ez évben a következő ecseri
lakosoknak adományozott:
- Dinnyés Sándornénak, a „Segítség” Közalapítvány volt elnökének több évtizedes
munkájáért, melyet a rászoruló személyek
felkarolása érdekében végzett, valamint hagyományőrző tevékenységéért,
- Szigeti Józsefné volt önkormányzati
képviselőnek a szociális ellátásban, a hagyo-

mányőrzésben és a nyugdíjas klubban végzett
évtizedes munkájáért,
- Vargáné Takács Katalin tanítónőnek a
Laky Ilonka Általános Iskolában a gyermekek
érdekében végzett több évtizedes munkájáért.
A díjakat Gál Zsolt polgármester adta át,
aki méltatta a kitüntetettek közösséget segítő,
áldozatos tevékenységét. Ünnepi beszédét Ta-

mási Áront idézve kezdte: „Azért vagyunk a
világon, hogy valahol otthon legyünk benne.”
S mint mondotta: számunkra ez az otthon:
Ecser. Hangsúlyozta továbbá, hogy mindhárom kitüntetett munkássága példa kell, hogy

A kitüntetettek öröme
Az Ecser Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete által odaítélt ’Ecserért’ díj
kitüntetettjei valamennyien olyan személyek,
akik – mint Gál Zsolt polgármester ünnepi köszöntőjében hangsúlyozta - „ … megálmodtak,
terveztek, cselekedtek és hittek mindabban,
amit csináltak, csinálnak … akik minden tettükkel azt bizonyítják, hogy menni kell előre és
hinni abban, hogy beérik a megfeszített munka
gyümölcse.” S hogy pontosan mit is jelentett
számukra mindez az elkötelezettség, azt életművük méltatása híven tükrözi.
Dinnyés Sándorné, vagy ahogy
mindenki ismeri:
Pancsi néni, évtizedekig dolgozott
a közigazgatásban
a Népességnyilvántartás
központi szervénél.
Rengeteg ügyintéző nőtt fel a keze
alatt, nyugdíjasként is számítottak rá. Nemcsak munkahelyéről kérték segítségét, hanem Ecserről is, és ha már kérték, hát
ő mindent meg is tett. A Zöldkoszorú Hagyományörző Egyesület és a Nyugdíjas Klub aktív
tagjaként sokat dolgozott a rászorulók életkörülményeinek javítása érdekében is. Ecseren a
’Segítség’ Közalapítvány kuratóriumi elnöke
volt s nagy szociális érzékenységgel intézte az

ügyeket, amiben személyesen is közreműködött. Sok
esetben az elvárhatón túl
is látogatta és támogatta a
családokat. A díj átvétele után pedig maga Pancsi néni elmondta, hogy ez az elismerés nagyon
sokat jelent számára. Ő már gyerekkorában
úgy érezte, hogy tenni és segíteni mindig kell
és szükséges. Ha pedig korábban már neki is
segítettek, megfogadta, hogy ő is így fog tenni, még ha csak egy kis csekélységgel tudja is
azt viszonozni. A kitüntetést pedig ugyan nem
várta és nem is számított rá, de nagyon-nagyon
jól esett az elismerés!
Szigetvári Józsefné, azaz közismert nevén
Panni néni, a rendszerváltás után több ciklusban tagja volt az
önkormányzat
szociális bizottságának, sőt egy
időben vezette is
azt. Szociális érzékenysége messze
túlmutat a mai kor
emberének érzékenységén. Sőt,
aktív önkormányzati munkája óta is
rendszeresen jelzi
a hivatalban, ha
tudomására jut, hogy valaki segítségre szorul.
Mindemellett mindig nyitott volt a közösség
építésére irányuló törekvések támogatására,
példát mutatva így a felnövekvő generációknak
is. Mind a mai napig továbbra is segíti a kisebbségi önkormányzat és a Nyugdíjas Klub mun-

legyen mindannyiuk számára. Egy-egy közösség kollektív emlékezete – legyen az egy
ország vagy csak egy kis falu – mindig megőrzi azoknak az embereknek a nevét, akik rászolgáltak arra, hogy kiemelkedjenek honfitársaik közül. Ennek a kollektív emlékezetnek
a megerősítése volt a cél az átatandó díjakkal,
amelyet néhány évvel ezelőtt alapított Ecser
Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete. Kiemelte, hogy ritkán adatik olyan
alkalom, amikor azokat köszöntik, akik egy
közös célért tevékenykedtek. Őket ünnepelni,
köszönteni pedig a közösség feladata. Egyén
és közösség egysége így válik teljessé, hiszen
a kettő összetartozik. Rámutatott, hogy a jutalomban részesítettek példája és munkája
nélkül mindannyian kevesebbek lennének.
A kitüntetés önzetlenségüket, a mindennapokban végzett szívós, kitartó, magas szintű
munkájukat jutalmazza. Példaértékű munkásságukért nemcsak jómaga, a képviselők,
a kollégák, de a teljes település hálás lehet és
hálás is. Végezetül pedig reményét fejezte ki,
hogy tevékenységükkel még sok-sok éven át
szolgálják Ecser nagyközséget és annak lakosságát.
káját. Panni nénit is nagyon meglepte és meghatotta munkája íly módon való elismerése. Az
e felett érzett örömét pedig alig tudta eltitkolni.
Mind mondta, nemcsak Ecseren dolgozott és
tevékenykedik ma is, de itt is lakik. Így nagyon
szívéhez nőtt a község. Szeret segíteni, és amig
az ereje engedi, szeretné is azt tovább folytatni.
Vargáné Takács Katalin 40 éven keresztül
pedagógusként adta át tudását az új nemzedékeknek. Ebből a hosszú négy évtizedből pedig 38 évet a Laky Ilonka Általános Iskolában
töltött. Segítette a
szülőket gyermekük formálásában
és mutatott helyes
irányt sok-sok fiatal számára. Anyaként – mondhatni,
mint egy tyúkanyó
– vette szárnyai
alá az iskolába érkező gyerekeket
és segítette őket
abban, hogy mára
már ők is köztiszteletben álló polgárai lehessenek a településnek. S hogy mit érzett maga a
kitüntetett az ünnepélyes díjátadást követően?
Mint mondta, nagyon boldog és büszke volt.
Az elismerést megtiszteltetésnek vette, ami mélyen meghatotta. Arról pedig, hogy mi minden
szükséges az ilyen kivételes méltatás eléréséhez
úgy vélte, hogy a kitartás, a szorgalom és persze a sok-sok munka nélkülözhetetlenek. Ám
annak, aki ezt a példát követi, mindez mégsem
elég, hiszen nem nélkülözhető a sok-sok szeretet sem.
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Vásáry Andrét felállva tapsolták
Az ’Ecserért’ díjkiosztó ünnepséget követően
a művelődési ház színpadán fellépett Vásáry
André, aki magas színvonalú, film- és világslágereket, sőt operettet is magában foglaló műsorával szórakoztatta a szép számmal összegyűlt
közönséget.
A nagy sikert aratott előadás után, mely
többeket könnyre is fakasztott, s amit felállva
tapsoltak meg a rajongók, arról kérdeztük a
művészt, hogyan alakult pályafutása azóta,
hogy először tűnt fel a televízióban az egyik
népszerű könnyűzenei vetélkedő során.
– Itthoni karrierem a kezdetekben nem
egészen úgy alakult, ahogyan én az elképzeltem, illetve szerettem volna. Hiába nyertem
meg ugyanis az egyik legrangosabb itthoni
operaversenyt, azt követően tulajdonképpen
nem történt semmi. S nem elég, hogy itthon
nem igazán kaptam lehetőséget, nem vettek
fel még a debreceni zenei szakközépiskolába sem. Ám a sors különös fintora folytán
lehetőségem nyílt egy ösztöndíj elnyerésére
Bostonba, a világ egyik legrangosabb egyetemére. Ezt a lehetőséget meg is ragadtam,
mivel úgy véltem, hogy ha itthon nem felelek
meg, akkor megyek külföldre. Talán különösnek mondható ebben a történetben még
az is, hogy a meghallgatásra Németországba
kellett mennem. Akkoriban azonban annyira nem volt pénzem, hogy végül is autóstoppal tudtam csak kijutni. A meghallgatáson

viszont annyira tetszettem, hogy elnyertem
az ösztöndíjat. De aztán csak egy évet végeztem el ebben a rangos intézményben, mert
úgy éreztem, hogy nem igazán azt nyújtja
nekem, amire számítottam. Már ebből is világossá vált számomra, hogy nem véletlenül
világhírű a magyar zenei felsőoktatás és nem

véletlen az sem, hogy sokan jönnek hozzánk
zenét tanulni külföldről. A kint töltött egy év
mégis sok mindenben nagyon hasznos volt.
Az ott tanultak elsősorban olyan dolgok,
amiket itthon nem nagyon sajátíthatnék el.
Mégis úgy éreztem, hogy szakmailag, technikailag itthon többet tanulhatok. Hazajöttem és először szereztem egy tanári diplomát
Egerben, most pedig a második diplomámért tanulok a Zeneakadémián, ahová mindig is vágytam. Persze ma már úgymond
más „előjellel” vagyok az egyetemen, mások
a tanárok elvárásai is, akik többnyire egyben

kollégáim is. Végül is úgy érzem, nagyon
szerencsés ember vagyok, amiért úttörője
lehetek ennek a hangfajnak. S remélem, pár
száz év múlva talán valaki majd kikeresi a
krónikákból, hogy ki is volt az első magyar
férfi szoprán énekes. De tanárként sem gondolok arra, hogy katedrára álljak. Egy igazi
nagy pedagógus ugyanis nem biztos, hogy jó
zenész, s ez fordítva is így van: egy nagyszerű énekes sem feltétlenül tud eredményesen
oktatni. Hiszen a tanítás teljesen új szemléletet igényel, teljesen más életfelfogást. Úgy
gondolom, hogy inkább a tehetségek menedzselésében tudnék hathatósan segíteni.
Ami pedig a jelent illeti, most úgy vélem,
hogy megtaláltam végre a helyem itthon is.
Ma már nem vágyódom el Magyarországról.
A mai világban nem feltétlenül kell külföldre költözni ahhoz, hogy a határainkon túl is
szerepelhessek. Rendszeresen nyílik lehetőségem arra, hogy nemzetközi színpadokon
is fellépjek: énekeltem már Németországban,
Franciaországban, Olaszországban, az USAban, Kínában, a Karib-szigeteken is. De szívesen jöttem Ecserre is, ahol ez az első szereplésem, eddig csak átutazóban jártam erre.
Igazán kellemes benyomásokat szereztem,
szép rendben tartják a települést és nagyon
tetszett a művelődési ház is. Jólesett a barátságos fogadtatás, szép emlékeket őrzök erről
a fellépésemről is.
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Vakáció

Cserfa

A horgásztónál táboroztak a gyerekek
A Száz Kéz Egyesület vakációs programjai közül minden évben a legjelentősebb
az egy hetes “Utánam srácok!” napközis
tábor.
Az idei évben rengeteg segítségről, öszszetartásról, rugalmas együttműködésről
kaptunk tanúbizonyságot, ami tovább
erősíti bennünk a hitet, hogy a közösséggé kovácsolódásnak hatalmas ereje van és
hogy végtére is jó úton járunk, jó célért
teszünk!
Sok szervezet, egyesület vett részt abban, hogy minél tartalmasabb programokkal tudjuk a gyerekek élményeit (és
tudását) gyarapítani. Ezek közül is szeretnék elsősorban kiemelni 3 ecseri szervezetet, akiknek ezúton is köszönjük, amit
értünk és a gyerekeinkért tesznek!
Köszönjük az Ecseri Horgász Egyesületnek, hogy táborunk helyszínéül biztosították az Ecseri tó területét, valamint hogy
bepillantást engedtek a gyerekeknek a vízi

élővilág megismerésébe és alkalmat adtak
a horgászattal kacérkodó gyerekek tudásának tágítására!
Köszönjük a Varázs Lovas Sportegyesületnek, hogy nyílt szívvel és barátsággal fogadtak bennünket! Mint mindig,
Takács Kriszti és Takács Sanyi jókedvvel,
vidámsággal teletűzdelt programot állított
össze a gyerekeinknek, az akadályfutástól
kezdve, a totón keresztül, a bálagurításig
(dombon felfelé!!!). Volt mindenféle vicces és megpróbáltató játék, amihez lelkes
és szakszerű segítőiknek is köszönjük az
őszinte odaadást!
Köszönet az EKO Kft. dolgozóinak, akik
ugyan nem egy jótékonysági civil szervezet, de ha gyerekekről van szó és segítségre szorulunk, sosem haboznak segíteni a
felmerült problémáink hatékony megoldásában! Jó érzés tudni, hogy számíthatsz
valakire!
A táborban azonban azt a sok-sok élményt, amit a gyerekeknek szervezünk,
nem a „szél fújta össze”. Köszönettel tartozunk a fentieken túl a Magyar Vöröskeresztnek, a Maglódi Goju Ryu karate
szervezetének (Kertész Ferenc sensei), a
XVII. kerületi Áramlat klubnak (Kovács
Ildikónak), Kálmán Lőrincnek (lézerharc

játék), Bukó Zoltánnak (horgászat), Hajdú Eszternek (horgászat), Sánta Józsefnek
(aki gitározott és zenélt nekünk, velünk),
a Decathlon áruháznak (akiktől kölcsön
kaptunk egy trambulint és egy ping-pong
asztalt a tábor idejére), Kozma Barbarának és Tibi papának, akik vigyázták az álmunk egy éjszakán keresztül, az újdonsült
és nagyon jól szerepelt ifi vezetőinknek és
nem utolsó sorban Csizmadiáné Csongrádi Györgyi néninek, Lakner Ildikó néninek és Mankovics Zsuzsa néninek, akik
áldozatos munkája nagyban elősegítette
az idei táborunk zökkenőmentességét!
***
A Száz Kéz Egyesület júliusban az egyedülálló Tordasi Westernfaluba vitte a gyerekeket. Délelőtt igazi bátorságpróba, egy
akadálypálya várta őket, melynek a végén
hatalmas, egy tó felett átívelő csúszópálya
tette próbára a résztvevőket. Mondanunk
sem kell, nem okozott számukra gondot.
A nap második részében a vadnyugati
hangulaté volt a főszerep, ahol célbalövés,
rodeóbika, aranymosás, szabadulószoba
tette felejthetetlenné a kirándulást. Zárásként még egy kis lézerharc játékra is jutott
idő.
Száz Kéz Egyesület

Cserfa

Hirdetés
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Dolina

Cserfa

Pestvidéki szlovákok ökumenikus
zarándoklata ecseriekkel

A Dolina Pestvidéki Szlovákok Egyesületének szerevezésében nagyszabású ökumenikus zarándoklatra került sor augusztus 5-én.
A fővárost körülölelő szlovák őslakossággal rendelkező településeken kb. felefele arányban élnek evangélikus és katolikus közösségek. Már évek óta hagyomány
a térségben, hogy evangélikus imanapokat, illetve katolikus zarándoklatokat szervez a regionális egyesület.
Egy korábbi szlovákiai katolikus zarándoklaton javasolta dr. Varga Lajos váci segédpüspök, hogy a gazdag vallási hagyományokat az ökumené jegyében közösen
is ápolhatják a pestvidékiek. Ez a gondolat volt az elindítója a mostani együttes
zarándoklatnak, mely során a zömében
katolikus Lőcsét és a nagy evangélikus
múlttal rendelkező Késmárkot keresték
fel a zarándokok.
Augusztus 5-én hajnalban 5 autóbusszal
csaknem 250 ember indult útnak Budapest környékéről, hogy felkeressék a Tátra kapujában fekvő két történelmi várost.

Köztük volt 20 ecseri zarándok is, akik
Budapest nyugati szomszédságából – Tárnokról és Sóskútról – érkezőkkel utaztak
egy buszon.
A lőcsei Mária-hegyre kígyózó sorokban mentek fel a résztvevők. Itt a lorettói
litániával kezdődött a vallási program,
majd Máriás énekekkel és imákkal tisztelegtek Szűz Mária előtt, végül a középkori
Szent Jakab templomot, illetve az óváros
nevezetességeit látogatták meg Lőcse köz-

pontjában.
Ezt követően tovább utaztak Késmárkra, ahol az UNESCO világörökségét képező evangélikus fatemplomot tekintették
meg, ahol Lajtos János csomádi evangélikus lelkész prédikált a zarándokoknak,
majd dr. Szabó Zsuzsanna, a Dolina elnöke olvasta fel a napi igét.
A város új evangélikus nagytemplomában az albertirsai evangélikus énekkar
szlovák egyházi dalai hangzottak fel, majd
a résztvevők meglátogatták Thököly Imre
sírját. A program késmárki városnézéssel
ért véget.
A pestvidékiek ökumenikus zarándoklata a reformáció 500. jubileumi évében
közelebb hozta egymáshoz a régió két
különböző felekezetét, megerősítette a
résztvevők identitástudatát és keresztény
elkötelezettségüket.
A programot támogatta a Dolina Pestvidéki Szlovákok Regionális Egyesülete,
az Országos Szlovák Önkormányzat, valamint a Magyarországi Szlovákok Kulturális Intézete.

Cserfa
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Fatima II: Egy évszázad
keresztútján
1917. július 13. A Pokol. „Valóságos tűz tenger
jelent meg. Ebbe a tűzbe belemerülve pedig az
ördögöt és a lelkeket pillantottuk meg. Mintha
áttetsző, fekete és bronzszínű izzó széndarabok
lettek volna emberi formában… fájdalomtól és
a kétségbeeséstől kiáltozva és üvöltözve. Amit
láttunk, kétségbeesve reszkettünk… – mondta
Lúcia „A látomás után a Miasszonyunk jósággal
és szomorúsággal telve szólt hozzánk: „A poklot
láttátok, ide jut minden szegény bűnös lélek. Isten az ő megmentésükre akarja Szeplőtelen Szívem tiszteletét megalapítani. Ha az emberek azt
fogják tenni, amit nektek mondok, akkor sok lélek megmenekül és béke lesz. A háború a végéhez
közeledik. Ha azonban az emberek nem hagynak
fel Isten megbántásával, akkor XI. Piusz pápasága alatt egy újabb, még szörnyűbb háború kezdődik… Ajánlják fel Oroszországot Szeplőtelen
Szívemnek, vezessék be az első szombatonkénti
engesztelő szentáldozást. Ha teljesítik kérésemet,
Oroszország meg fog térni és béke lesz. Ha nem,
akkor tévtanait elterjeszti az egész világon, háborúkat és az Egyház üldözését idézi elő. A jókat
megkínozzák, egész nemzetek pusztulnak el. Végül azonban Szeplőtelen Szívem diadalmaskodik.
A Szentatya fel fogja nekem Oroszországot ajánlani, amely megtér.”
Ne feledjük, mivel a megtérés elmaradt, következett a II. világháború. Szörnyű szenvedéseivel.
A kommunizmus szörnyű szenvedéseivel. Sztálin
nevéhez több, mint 10 millió ember szenvedése
és pusztulása fűződik. Hitler és a többi diktátor.
Ezek mind a bűn következményei.
A Szűzanya hangsúlyozta a rózsafüzér naponkénti imádkozást. S ma eljutottunk odáig, a
szülők se tudják imádkozni, pedig nekik kellene
gyermekeiknek átadni. Legfeljebb búcsúi ajándék, vagy ott lóg, mint egy kabala a vezető orra
előtt.
A rózsafüzér Krisztus titkait foglalja magában.
A fogantatástól (Isten Fia Megtestesülésétől) egészen a mennybemenetelig és a Szentlélek elküldéséig és Szűz Mária felvételéig a Szentháromság

dicsőségébe.
Ne feledjük eme titkokat (a jövő szenvedéseit,
a világháborút és a kommunizmus szenvedéseit
stb.) Ezek megjövendölései 1917. július 13-án
hangzottak el. A Gyerekek nem beszélhettek róla,
de leírták.
Mi történt 1917 októberben? Korabeli leríás
szerint kb. 100 ezren voltak jelen. „A Látvány
bibliai volt. A Nap reszketni kezdett, majd hirtelen a kozmosz törvényit meghazudtoló mozgásokat kezdett végezni. A nap táncolt. Mint egy
hatalmas tűzkerék, saját tengelye körül forgott.
Közben a földhöz közeledett. Mint a fatimai napcsoda vonult be a történelembe.”
Ez volt az utolsó jelenés. A korabeli lapok mind
erről írtak. II. János Pál pápa a világ minden részéről jelen lévő püspökök jelenlétében ajánlotta
fel a világot és Oroszországot a Szűz Anya Szeplőtelen Szívének. S ma a Vörös téren Moszkvában
a SZENT SZÍV temploma áll.
Egy évszázad keresztútján a pápa különös szerepet tölt be. A hegy csúcsa (Lúcia leírt látomása)
felé igyekvő, meggyötört személyében több pápát
is láthatunk összefoglalóan, aki X. szent Piusztól
kezdve a mai pápáig az évszázad szenvedésit viselték és vitték a kereszt felé.
A vértanúk útján a pápát is megölik. II. Szent
János Pál pápa saját sorsát ismerte fel, amikor
1981. május 13-án Agcsa meglőtte. A Pápa így
nyilatkozott: „egy anyai kéz vezette a golyó pályáját, és a haldokló pápa megállt a halál küszöbén.
Ez azt bizonyítja, nincs megváltozhatatlan végzet.
Az engesztelő imádságnak és szenvedésnek van
hatalma az emberiség történelmében. Az Egyház
fennáll a világ végezetéig, szenvedésével és biztos
útmutatásával a jövő reményének biztos záloga.
Ez volt a Lúcia által leírt és lezárt borítékban
őrzött titok. A mi szerepünk Szűz Mária kérése és
útmutatása szerint: imádság és engesztelés. Ezért
örvendtem, amikor Ecser lelkipásztori szolgálatát
átvettem: első szombaton reggel engesztelő szentmise van. Szűz Mária anyai közbenjárása által Jézushoz.
Barotai Endre plébános

Mosóés
mosogatógép, hűtőgép, bojler,
mikro, porszívó javítását vállalom. Klíma
telepítése
és karbantartása.)
06-20-9351207.

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
Kanyik József (Dodi)
temetésén megjelentek.
Sírjára virágot, koszorút helyeztek,
fájdalmunkban velünk együttéreztek.
Emlékét szívünkben megőrizzük.
Gyászoló család
A Cserfa következő, 2017. 10.
száma október 6-án jelenik meg.
Nyomdába adás: október 2, 16
óra. Lapzárta: szeptember 25.

Évnyitó a Laky Ilonka Általános Iskolában. Az idei tanévet több, mint 320-an kezdik meg, az osztályok száma 14, 8 alsós és 6 felsős.

Az iskolások ünnepi műsora

Kiss Katalin igazgató ünnepi beszédét tartja

A tantestület új pedagógusai: Bánﬁ Anita, Csibráki Lajosné,
Csibráki Lajos, Halmainé Lengyel Ágnes

A másodikosok könyvvel ajándékozzák meg az elsősöket az
ünnepélyen

