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A Polgármesteri Hivatal dolgozó is
helytállnak a járvány idején
Mi, a közigazgatásban dolgozók
szakirányú iskolai tanulmányaink
alatt és később, minden évben, továbbképzéseken tanuljuk a lakosságvédelmi intézkedések mikéntjét.
Tanuljuk – és bízunk benne – hogy
sohasem kell ezeket alkalmazni. Főleg nem a járványokkal kapcsolatos
teendőket. Most mégis ilyen jellegű
feladatokat végzünk.

Ecseri Polgármesteri Hivatalban folyamatosan dolgozunk. Végezzük a
megszokott munkánkat és ezen felül
a járvánnyal kapcsolatos teendőket.
A veszélyhelyzetben a központi szervek meghatározzák feladatainkat.
Rendszeresen elvégezzük az előírtakat és küldjük jelentéseinket.
Kifejezett figyelmet fordítunk az
idősek ellátására, a rászorulók gon-

Járványban is gazdagodik a falu. Padot helyeznek el az EKO Kft
munkatársai az orvosi
rendelő elé
Pályafutásunk során megbirkóztunk már tűzzel, belvízzel, szélviharral, balesettel, sőt kőolajvezeték
törésével is. Azt azért nem gondoltuk, hogy élesben kell alkalmaznunk
intézkedéseket ilyen veszélyes kórokozóval, a koronavírussal szemben.
Persze a közigazgatás készül a rosszra.
Munkánk nem túl közismert része,
hogy készítjük és rendszeresen aktualizáljuk a védelmi terveket, beosztjuk
a riasztható személyi állományt és eszközöket, törzsvezetési gyakorlatokat
tartunk.
Most egy kegyetlen ellenséggel
küzdünk. Ez azért rossz, mert az
ellenfél láthatatlan. A tüzet el lehet
oltani, a belvizet kiszivattyúzni és
elmúlik a baj. Most bonyolultabb
helyzetben vagyunk. Eddig sikerült
a vírus terjedését – köszönhetően
Önöknek – kordában tartani. Az

dozására, a karanténba helyezettek
sorsának kezelésére. Naponta gondoskodunk lakosságunk időben történő informálásáról.

Mindenki másként éli meg ezt a
helyzetet. A többség dicséretes módon együttműködő – persze van,
akiket megvisel a kijárási korlátozás
okozta helyzet. Tiszteletet érdemelnek a kollégáim, mikor telefonon
tartják a kapcsolatot ügyfeleinkkel.
Köszönöm szépen mindenkinek,
akik helytállnak a bajban. Nem is
emelnék ki senkit, hiszen óhatatlanul kihagynék valakit.
Köszönöm azoknak, akik betartják
a rendelkezéseket, és a többség ilyen.
Munkánk során támaszkodhatunk
az intézményeink dolgozóira, az
EKO Kft. munkatársaira és a rengeteg önkéntes segítőre.
Bízom benne, hogy a járvány tanulságaiból okulhatunk és hasznosíthatunk a mostani tapasztalatokból.
Bízom abban is, hogy gondolkodásunkban is pozitív változások következnek be. Jobban el tudjuk határolni a lényegest a lényegtelentől,
a fontost a kevésbé fontostól. Talán
csökken az önzés kultúrája. Esetleg
felismerjük, hogy a szabályok nem
ellenünk, hanem értünk vannak, és
az a jó, ha önként betartjuk őket.
Lehet, hogy ez kissé naiv gondolat,
de ennyit engedjenek meg nekem.
Ne feledjék: az összefogásban van
az erőnk! Mindent meg tudunk oldani, ha közösen akarjuk!
Üdvözlettel:
Barta Zoltán
jegyző

Gázszolgáltatási korlátozás
augusztusban Ecseren!
Tisztelt ecseriek! Az FGSZ Földgázszállító Zrt. a szállítóvezetéken karbantartási munkálatokat fog végezni.
Ezért Ecser településen és külterületén 2020. 08. 04-én 08.00 órától 2020. 08.

06-án 08.00 óráig a gázszolgáltatást szüneteltetjük, illetve korlátozzuk.
Lakossági szinten a csőhálózatból biztosítjuk a folyamatos gázszolgáltatást, de a 20
m3/h névleges teljesítmény feletti használók értesítést kapnak, hogy számukra sajnos
ez a lehetőség nem áll fenn, tehát főelzárójuk az érintett időszakban elzárandó.
A karbantartás miatt elrendelt gázszünetért szíves megértésüket kérjük, s a gázszolgáltatás újraindításához nyújtott segítségüket megköszönjük.
Varga Imre
Nyugati Régió
Nyugati Régió Vezető
Tigáz Zrt
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Köszönet minden önkéntes segítőnek!
Rendhagyó, nehéz hónapon vagyunk túl.
Több kérdés került elő mostanában, ezek
közül néhányat itt is szeretnék megválaszolni.
A hulladékszállító cég a DTKH Nonprofit Kft. néhány héttel ezelőtt jelezte, hogy
csak 1 db cserezsákot ad a szelektív gyűjtéskor, viszont átlátszó zsákban elviszik ezt a
hulladékot. Pár napja tájékoztatta az önkormányzatokat, hogy a szolgáltatás biztonsága érdekében változtat a szállítás rendjén.
Ritkítani szeretné a szállítás gyakoriságát,
ez ellen egyelőre sikerrel tiltakoztunk, májusban változatlanul szállítanak. Remélem,
ez nem változik később sem. A MÁV Zrt-

települések közé, bízom benne, hogy ez
így is marad. Kérem, kísérjék figyelemmel
az önkormányzat honlapját, ott az aktuális
Ecsert érintő információk mindig megjelennek, igyekszem a facebookon is tájékoztatni Önöket a kialakult helyzetről.
A kijárási korlátozás okozta kényszerű
otthonlét, a digitális tanrend bevezetése,
a megszokott szabadságkeretek közé szorítása, sokaknak a munkahely elvesztése,
a betegségtől való félelem, az időkorlátok
közé szorított bevásárlási lehetőségek, a
védőfelszerelések viselése, a nehezen követhető, napról-napra változó szabályozás
és sorolhatnánk azt a sok mindent, ami az

Virágosítás a közterületeken
vel egyeztetés zajlik a váróterem melletti
terület hasznosításáról, a tárgyalások befejezése után tájékoztatni fogom lakosainkat
a részletekről. Rendhagyó módon, de rendben lezajlottak az óvodai és iskolai beiratkozások, köszönöm mindenki türelmét.
Nagyon sok kérdés merül fel a koronavírussal kapcsolatban. Sajnos sok kérdésre
a szakemberek sem tudják a választ. Egy
biztos, a vírus bármelyikünket megtámadhatja, kérek mindenkit, hogy tegyen meg
mindent saját és embertársai védelmében.
Tartsák be a higiéniai előírásokat. Ne legyenek ellenségesek a megbetegedettekkel
szemben, higgyék el, nekik a legnehezebb.
Legtöbb esetben a hatósági karanténba került személyek sem tehetnek arról, hogy
megfigyelés alá kerülnek. Inkább segítsük
őket, amiben lehet. Hosszú ideig tarthat
még ez az állapot, nem szabad könnyelműnek lennünk, még ha nehéz is sokszor.
Szerencsére Ecser nem tartozik a fertőzött

elmúlt hónapban a mindennapjaink legfőbb kérdései voltak. Készülünk a vészhelyzet utáni időszakra, és közben próbáljuk a
feladatainkat ellátni. Nincs ez másként az
önkormányzatnál sem.
Folynak a munkálatok a Cserfa Kuckó

Épül a kerítés a temető mellett

Óvoda bővítésén,
lassan a végéhez
érünk, az épületen már csak az
utolsó simításokat
végzik. Az udvar
rendezése és a kerítés építése még
hátra van, de ezek
is rövidesen elkezdődnek. Rendbe
tettük a temető és a Deák Ferenc utca közötti területet, a kerítés épül, utána jöhet a
parkosítás. Az intézmények zárva vannak,
de a belső felújításokat el tudtuk végezni,
illetve folyamatosan végezzük. Felújítottuk
az iskola több mosdóját, festünk a Művelődési Házban, majd az óvoda következik.
A közterületeink virágosítása és szépítése
is folyamatosan zajlik. A nagyobb projekteket nem tudtuk elkezdeni, de remélem
ezekre is rövidesen sor kerülhet. Sokan
szépítik környezetüket, ültetnek virágokat, bokrokat, fákat. Kérem, figyeljenek a
régebben ültetett fákra, sövényekre is! Sok
esetben a lakóingatlanok előtti járdákon
megnehezítik a közlekedést. Kérek minden
lakosunkat, hogy ellenőrizzék ingatlanjuk
előtt, hogy nem zavarják-e a belógó ágak a
gyalogosan ott közlekedőket. Amennyiben
azt tapasztalják, hogy például esernyővel
nem lehet az ágaktól közlekedni a járdán,
akkor tegyék meg a megfelelő lépéseket! Ha
szükséges, vágják le a közlekedést zavaró
ágakat!
Ismételten szeretném megköszönni minden önkéntes segítőnek a munkáját, legyen
az bevásárlás vagy maszkvarrás, illetve
mindenkinek, aki a település érdekében tevékenykedik, segíti munkánkat.
Gál Zsolt polgármester
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Kovács-Kléh Dr: „Szedjünk sok vitamint!”
A koronavírus-járvány okozta vészhelyzet világszerte próbára tesz mindent és mindenkit,
országot és embert egyaránt. Ebben a rendkívüli helyzetben kiemelt szerep jut az egészségügyi dolgozóknak, különösképpen pedig a
háziorvosoknak.
Dr. Kovács-Kléh László az I. számú háziorvosi
körzetet látja el Ecseren – így volt ez a járvány
idején is töretlen lendülettel és aktivitással. S
eddigi tapasztalatai azt mutatják, hogy szerencsére a helyi lakosság magatartása igazodott a
járványügyi helyzethez, és a tényleges betegforgalom lényegesen lecsökkent a rendelőben.
Így nagyon alacsony szintre ment vissza a
tényleges orvos - beteg találkozások száma is.
Bár mostmár lazult a helyzet, örvendetes
módon az ecseriek nagyon fegyelmezetten
viselkedtek és betartották az előírásokat: nem
jártak ki otthonról, ám ha ez mégis szükséges
volt, akkor maszkot viseltek, és szükség esetén fertőtlenítő készítményeket használtak.
Kérdéseikkel pedig még most is sokan keresik meg Kovács-Kléh doktort telefonon, néha
még a körzetén kívülről is, hogy egy adott
problémával van-e valami tennivaló. Az ilyen
esetekben aztán mindig megbeszélik a legjobb
lehetséges megoldást: elég-e csak feltölteni egy
receptet, vagy pedig elkerülhetetlen a személyes találkozó. Ilyen helyzetben természetesen
nemcsak a fertőzésmentes, de a fertőzött betegeket is el kell látni.
Gyanított koronavirus fertőzés esetén továbbra is az érvényben lévő szabályok szerint
elsőként a mentő megy ki (tesztelés elvégzése,
betegvizsgálat, kórházba szállítás), hogy elkerülhető legyen a háziorvossal való közvetlen
találkozás, akinek jelenleg még a szokásosnál
is nehezebb a dolga, hiszen amellett, hogy igen
sok a légúti panasz, s a tünetek alapján nagyon
nehéz megállapítani, hogy egy adott esetben
csupán erről, vagy pedig koronavírus-fertőzésről van-e szó.
Az eltelt járványügyi időszakban több otthoni tesztelést kért, szerencsére ezek negatív
eredménnyel zárultak. Volt ugyan néhány
olyan lázas beteg, akiknél az általános gyengeség mellett fulladás is jelentkezett, a mellkasi
tünetek viszont baktérium okozta típusos tüdőgyulladásra utaltak, így ezeket az eseteket
ennek megfelelően kezelték antibiotikummal. De volt olyan eset is, amikor a biztonság
kedvéért mégis indokoltnak látta a kórházba
utalásukat és ott természetesen megtörtént a
koronavírus irányú tesztelés. Sajnos volt olyan
is, amikor a kórházi kezelés kapcsán koronavirus-fertőzés igazolódott és a beteg elhunyt.
De természetesen volt már olyan eset is, ami-

kor csak a második teszt volt pozitiv, vagy két
negativ teszt után már csak a vérből lehetett
kimutatni egy lezajlott fertőzést.
És tovább bonyolítja a helyzetet az a tapasztalat is, hogy a betegek mintegy 30 százaléka
úgy vészeli át a fertőzést, hogy nincsen semmiféle tünete. Tehát az is fertőző beteg lehet,
akinek látszólag nincs semmi baja.
Ezért elsődleges cél tehát az, hogy minden

Dr. Kovács-Kléh László
lehetséges módon próbáljuk meg elkerülni a
fertőződést.
A rendelő egyébként a veszélyhelyzet nehezebb idején is végig ugyanúgy nyitva volt,
mint máskor. Mindössze annyi változás történt, hogy a megszokott beteg - orvos találkozást gyakorlatilag mellőzték, s a hangsúly
a telefonon és e-mailen történő konzultációra
tevődött át. Így akinek például csak receptre
volt szüksége, csak betelefonált, a rendelőben
pedig feltöltötték azt az elektronikus térbe.
Kovács-Kléh doktor szerint egyébként ennek
a lehetőségnek a bevezetése nagyon jól jött, s
iszonyatosan nagy segítséget jelent most a járvány idején. De természetesen szükség esetén
a beteg otthonába is kimennek, hogy biztosítani tudják az ellátást.
A járványügyi helyzetet tovább bonyolította
a kötelező védőoltások beadása is.
Vegyeskörzet lévén igyekeztek eleget tenni az ÁNTSZ kifejezett kérésének is, hogy a
gyerekek kötelező védőoltása a megszokott
ütemezés szerint történjen. Ennek során pedig
nagyon ügyelnek az időpontok beosztására,
a szükséges fertőtlenítések elvégzésére, hogy

egyszerre mennyien legyenek a rendelőben
s meg tudják tartani a szükséges távolságot
egymástól. Sajnos így is, az iskolások kampányoltása elmaradt – ez várhatóan ősszel kerül
pótlásra. Tehát a kicsik védőoltása folyamatos
és a járvány ellenére is nélkülözhetetlen.
Igaz, hogy a doktor úr eredetileg egy kis szabadságot is betervezett erre az időszakra, amire nem kerülhetett sor, hiszen fontosabb volt,
hogy a betegek ne maradjanak ellátatlanul.
A védőfelszerelést illetően kezdetben voltak hiányosságok a rendelőben – ám nagyon
örültek neki, hogy sokan gondoltak rájuk
mind a hivatalból, mind pedig azon kívüli
szervezetektől, sőt jutott nekik védőeszköz felajánlásokból is. Gál Zsolt polgármester pedig
elsőként küldött részükre speciális szűrővel
ellátott maszkokat, az EKO Kft. részéről pedig
Kun Attila jóvoltából fertőtlenítőszereket kaptak. De nem csak ezt köszönik, hanem a sok
biztatást is.
Papírforma szerint remélhetőleg a járvány
kritikus időszakán túl vagyunk, és az ecseri
lakosságnak az eddig elrendelt kijárási korlátozásokhoz való alkalmazkodása nagyon jól
bevált. Ez pedig hatalmas segítség a jelenlegi
helyzetben, hiszen ennek köszönhetően a járvány nem tudott elhatalmasodni. Most egy új
szakaszba lép, és bár eddig a betegek próbálták a minimálisra lecsökkenteni az orvoshoz
járást, ez most előjegyzéses formában indul
újra – továbbra is maszkot kell viselni és továbbra is elvárás, hogy csak a valóban betegek
keressék fel a rendelőt. Időpontot telefon kell
majd kérni.
Az így lecsökkent számú személyes találkozások is hozzájárultak, hogy ne gerjesszék
tovább a fertőzést, amit a jövőre nézve is kívánatos lenne megtartani. S hogy továbbra is elkerülje az ecserieket a betegség, nagyon fontos
a rendszeres kézmosás és a fertőtlenítőszerek
használata. S hogy szervezetük még ellenállóbb legyen, Kovács-Kléh doktor azt javasolja,
hogy a lakosok szedjenek a szokásosnál is több
vitamint. S ha továbbra is betartják az eddig
kialakult szokásokat, nagyobb eséllyel el lehet
kerülni a helyzet súlyosbodását.
A távlati kilátásokat illetően pedig KovácsKléh doktor úgy látja, hogy – mint
általában járványok után – az azt kiváltó vírus a jövőben is velünk marad, mint fertőzésre
alkalmas kórokozó. S bár van olyan gyógyszer,
ami enyhítheti a betegség tüneteit, jelenleg
kifejezetten erre fejlesztett terápiás lehetőség
nincs. Így egyelőre fellélegezni nem tudunk,
de várhatóan hónapokon belül elkészül a védőoltás, ami védettséget fog biztosítani.
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Verasztó doktor kiáll az ecseriekért
Dr. Verasztó Mihály fogszakorvos 36 éve
dolgozik Ecseren s biztosítja a lakosság ellátását a településen. Ez idő alatt egy teljes
generáció nőtt fel a keze alatt, s akiket pályája elején gyerekként kezdett el kezelni,
mára már felnőttek, s immár szülőkként a
saját gyerekeiket hordják vissza hozzá kezelésre.
A település dentális igényeit tekintve elmondható, hogy az az idők folyamán igen
sokat fejlődött. S jóllehet vidéki községről
van szó, ám a főváros közelsége és a szép
számban oda ingázó helyi lakosság folytán
ma már nem lehet nagy különbséget tenni
e téren a fővárossal.
Az ecseriek fegyelmezettek mind az
ellátást, mind a rendelőben való megjelenést és az egészségügyi szabályok megtartását illetően is. Ennek köszönhetően
azt mondhatjuk, hogy a betegjogok és
kötelességek kölcsönösen be vannak tartva. Társadalombiztosítási fogászat lévén a
rendelő ellátja az egész községet, amihez
a helyiek együttműködően állnak hozzá
s elfogadják azt a rendet, amit az alapellátás kér tőlük. Sőt, az elmúlt évtizedek
alatt sikerült elfogadtatni egy preventív
szemléletet is, aminek alapján az ecseriek
- megelőzve az akut problémákat - időben
elmennek a rendelőbe és rendbe tetetik
a fogaikat. Az így kialakított és megfelelően szinten tartott szájüregi egészséggel
rendelkező közösség pedig már sokkal
felkészültebben néz szembe egy olyan
kihívással, mint amit ez a járvány jelent.
Ennek köszönhetően jelenleg nincs sok
sürgősségi ellátást igénylő betegük és erre
az ecseriek büszkék lehetnek.
A koronavírus okozta járvány pedig
ebbe az igen kiforrott, jól működő egészségügyi kapcsolatba ’robbant bele’ váratlanul, s az ilyen rendkívüli helyzetekre
vonatkozóan kidolgozott szabályok nélkül
ért orvost és pácienst egyaránt. S mivel ez
a kórokozó elsősorban a 65 év felettieket
veszélyezteti leginkább, így az egészségügyi vezetés ezt a korosztályt mentesíteni
igyekezett a munkavégzéstől. Ezt azonban csak olyan helyen lehet megvalósítani, ahol az ellátást több orvos munkája
biztosítja. Ám több olyan hely is van az
országban, ahol nem ez a helyzet, s csak
egyetlen orvos áll rendelkezésre egy-egy
szakellátásra. Ilyen esetekben egyébként
rendszerint körzetek szoktak megszűnni,
aminek következtében az ellátás egésze
az ügyeletekre zúdul. Az ecseri fogászat is
ilyen helyzetben lévő alapellátásnak mi-

nősül, hiszen a településen csak egyetlen,
orvosból és asszisztensből álló fogászati
szakszemélyzet dolgozik.
Amint azonban Verasztó doktor vallja, az itt élő mintegy 4 ezer fő ellátásáról
minden körülmények között gondoskodni kell. Az pedig nem jelenthet megoldást,
hogy mindenki az ügyeletre járjon be. A

Dr. Verasztó Mihály
tapasztalatok szerint egyébként Ecserről
szívesen mennek a fővárosi lehetőségek
után, ahol járvány esetén is könnyebben
találnak megoldást problémájukra, mint
helyben vagy Pest megyében.
Verasztó doktornak és asszisztensének,
Harazin Istvánné Piroskának köszönhetően azonban ilyen kényszerű megoldások keresésére az ecseriek a koronavírus
okozta járvány idején sem kényszerültek.
A fogászati rendelőben ők ketten ugyanis
vállalták, hogy napi két órában tartják a
sürgősségi ügyeletet. Ennek során azokat
a beavatkozásokat, amelyeket meg lehet
tenni, elvégzik. Így biztosítják az elsősegélynyújtást, a foghúzást, a vérzés- és
fájdalomcsillapítást, továbbá elkészítik a
szükséges röntgenfelvételeket is. Ezek birtokában megbeszélik a pácienssel, hogy
milyen beavatkozásokat kell elvégezni – s
ezek közül melyekre kerülhet sor most és
melyeket kell elhalasztani. Jelenleg azonban a rendelőben nem használnak turbinát, továbbá aerosolképződménnyel járó
beavatkozások elvégzésére sem kerülhet
sor. Ennek az az oka, hogy ha spray által
kiváltott felhőképződmény úszik a levegőben, azt belélegzik az ott tartózkodók –

esetleg a vírussal együtt. A helyi lakosság
egyébként hozzá van szokva ahhoz az eljáráshoz, hogy amennyiben problémájuk
adódik, előzetesen telefonon keresik meg
a rendelőt. Ez a gyakorlat pedig a jelenlegi járványos időszakban is nagy segítséget
jelent, hiszen így már előzetesen ki lehet
szűrni, hogy mely betegeknek szükséges
mindenképpen személyesen felkeresniük
a rendelőt. Így csökken a személyes találkozások aránya, ami a jelenlegi helyzetben
igen kívánatos. Tehát az ecseriek részéről
a járványmentes ’békeidőben’ fegyelmezetten alkalmazott előzetes betelefonálás
szerepe most kibővült: már nemcsak a
torlódás elkerülését szolgálja, hanem egy
fontossági előszűrési funkcióval is kiegészül, amit már a rendelés előtt, előzetesen
tisztázni lehet az asszisztenssel.
A fogorvos munkája egyébként normál
körülmények között is fokozott fertőzésveszéllyel jár. Ezért alaphelyzetben is az ő
leheletét felfogó plexi arcmaszk, fejvédő és
kesztyű áll rendelkezésére nemcsak az orvosnak, de az asszisztensnek is.
A fertőtlenítés is a máskor szokásos
módon történik, azonban ezt is – csakúgy, mint minden mást – még nagyobb
gondossággal és fegyelemmel végeznek. A
máskor szokásosnál többször szellőztetnek is, hogy ezáltal is elősegítsék a megfelelő higiéniai körülmények megvalósulását. Ám mindezen nehézségek, valamint a
többszörös veszélyeztetettség s a rendelkezés nyújtotta mentesülési lehetőség ellenére Verasztó doktor és asszisztense mégis a
helyén maradt és látja el töretlen lendülettel feladatát nap mint nap. S teszi mindezt
azért, amint elmondta, mert úgy érezte,
hogy az Ecseren töltött több évtized után
ez erkölcsi kötelessége is. Itt ugyanis 4 ezer
olyan emberről van szó, akik számítanak
rá és ő is mindig számíthat rájuk.
A jövőt illetően pedig úgy véli, hogy a
járvány lecsengése után lesz még egy átmeneti időszak, amig az emberek vissza
tudnak majd állni a munkába. S hogy ide
eljuthassunk, fokozottan kell védekezni s betartani az ÁNTSZ utasításait. De
mint általában minden rossznak, ennek
a járványnak is van egy pozitív hozadéka: az emberek megtanulták, hogy ilyen
helyzetben hogyan kell, illetve érdemes
viselkedni. S ez az egészségügyre is vonatkozik, tehát tanult belőle mindenki: össze
kell szedni a lehetőségeinket és betartani
a szabályokat, amiket eddig hajlamosak
voltunk félvállról venni.
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A digitális munkarend tapasztalatai egy hónap után
2020. március 16-a – azt hiszem – emlékezetes nap marad még jó
sokáig a magyar közoktatás történetében.
Ezen a napon az összes magyar alap- és középfokú iskola jelképesen (hiszen az intézmények nyitva vannak, és ha a szülők
igénylik, kiscsoportos ügyeletet tartanak) bezárta a kapuit, a mindennapos iskolába járás így lehetetlenné vált, átálltunk a távoktatásra, a digitális munkarendre.
Egy hétvégénk maradt arra, hogy legalább nagyvonalakban
kigondoljuk, hogyan tovább. Telefonon, emailben, Messengeren, Viberen kommunikált a tantestület egymással, hogy a hétfő
reggelre összehívott tantestületi értekezletre összeszedjük azokat
a platformokat, amelyeken lehetségesnek tartottuk az oktatást.
A megállapodás a következő lett – ehhez tartjuk is magunkat –:
minden tananyagnak, vázlatnak, az anyagrészhez ajánlott kiegészítő kisfilm, animáció, rajz, stb. elérhetőségének (linkek) szerepelnie kell az elektronikus napló, a Kréta üzenetek és házi faladat
felületén, hogy a gyerekek könnyebben megkapják, visszakereshessék. Ezen kívül engedélyeztem a Google Clasroom használatát, a dolgozatok íratására a Redmenta-t, illetve az online órák
tartására a Messenger Videochat-jét és a Skype-ot is. Lehetőségként meghagytuk az emailen keresztüli kommunikációt is. Persze mindannyian úgy gondoltuk, hogy majd a gyakorlat igazolja
egyik vagy másik módszer életképességét vagy életképtelenségét.
Ezek után arra kértem a kollégáimat, hogy azonnal mérjék fel,
kik azok a gyerekek, akiknek nem áll rendelkezésére semmilyen
eszköz a digitális tanuláshoz, mert hozzájuk papíralapon kell
eljuttatni a tananyagot, illetve meg kell teremteni számukra a
gépkölcsönzés lehetőségét. Jelenleg egy tanulónak küldjük papíralapon a tananyagot, ketten kölcsönöztek laptopot, egy diákunk
pedig PC-t.
Ez volt a digitális oktatás szervezési, technikai része. Ennél nehezebb a tartalmi rész, vagyis az otthontanulás, otthonról oktatás
mind a diákoknak, mind a szülőknek és persze a pedagógusoknak is. Új helyzet, nagy kihívás ez minden szereplőnek. A szülő
joggal mondhatja, hogy ő nem tanár, a diák (főleg a kisebb) gyakran összezavarodik a tananyag elsajátításában, a pedagógus pedig
jogosan várja el a minimális teljesítményt.
Az idegek pattanásig feszülnek, generálódnak a problémák,
összeütközések, a helyzet megoldása gyakran kilátástalannak látszik. Valószínűleg ezért szaporodtak meg a második hét végére
a szülői és tanári telefonhívások. Próbáltam kompromisszumkötésre sarkallni minden egyes esetben a feleket, remélem, sikerült.
Megértettem a szülőt is (hiszen én magam is működöm ebben a
szerepben), de megértettem a naponta több száz emailt, értesítést
kapó, fotókat bogarászó kollégáimat is. Legyünk mindannyian kicsit türelmesebbek, elfogadóbbak, legyünk sokkal nagyobb tisztelettel egymás iránt!
De most jöjjenek pár sorban az örömtelibb hírek! Az intézmény
ürességét kihasználva az Útdekor Kft. felajánlásként felújította a
kézilabdapálya festését, most pedig gőzerővel zajlik az emeleti és
földszinti mosdók felújítása, melyet az Eko Kft. végez. Köszönjük
szépen!
Kedves Gyerekek! Már nagyon hiányoztok az iskolából. Nincs
csengő, nincs zaj, nincs az iskolarádióból üvöltő zene, nincsenek
beszélgetések. Remélem, hogy ez a nehéz időszak minél hamarabb elmúlik, és minél hamarabb tudunk találkozni személyesen
is és nemcsak a virtuális térben. Kitartást, jó egészséget kívánok
mindenkinek!
Kiss Katalin

Digitális angolóra Gálné Nagy Krisztina vezetésével
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Megszépül a művelődési ház nagyterme

Klein Jutka nyugdíjba vonult
Kl
Egy kis történetet mesélnék el Önöknek.
Egyszer volt, hol nem volt, az óperenciás
tengeren is túl, Ecseren élt egy fiatal lány.
Iskolái befejezése után férjhez ment és
dolgozni kezdett, sokáig dísznövénytermesztéssel foglalkozott, a családja gyarapodott, három egészséges gyermeknek
adott életet. Ez eddig nekünk nem lenne
túlságosan érdekes, többekről is szólhatna, de 1997-ben az Ecser Községi Önkormányzatnál helyezkedett el, ahol Ecseren
élő idős, gondozásra szoruló emberek
ellátásával kezdett foglalkozni. A feladat
az önkormányzatoktól átkerült az Üllői
HSZK és Nevelési Tanácsadóhoz, majd a
Gyömrő és Környéke Szociális Szolgáltató Központhoz, de az ellátottak továbbra
is Ecseren éltek. Így a „mi kis hétköznapi
hősünk” rótta az utakat és télen-nyáron
intézte azokat a dolgokat, amikre sokunk
még gondolni se nagyon mert. Telt-múlt
az idő, az ellátottak száma mára megszámlálhatatlan. A segítség mindig érke-

zett, ha kellett. Nem csak itt számíthattak rá lakosaink, hanem minden olyan
feladatnál,
amelyben
másoknak
segíteni kellett. Szerintem sokan
ráismertek
Klein Juditra (Jutkára), akinek
Klein Judit
nyugdíjba
vonulása alkalmából ezúton szeretnék
nagy-nagy köszönetet mondani az elmúlt 23 év Ecseren töltött szolgálatáért.
Nyugodt, boldog, hosszú életet kívánok
neki. Kicsit megnyugtató, hogy Jutka
nem véglegesen vonult vissza, pár hónap
múlva csökkentett munkaidőben folytatja a munkát, reméljük még nagyon
sokáig.
Gál Zsolt polgármester

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálásan köszönöm rokonainknak, barátainknak,
szomszédainknak és ismerőseinknek, hogy édesanyámra,
Gabai Sándorné Maszló Máriára
szeretetteljes szívvel gondoltak halála idején. Bár a járvány miatt
nem tudták elkísérni utolsó útján, de lelkiekben ott voltak velünk.
Szavaikkal, virágaikkal mély fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család
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Minőségi és friss ételek és menük kiszállítása az
Ön otthonába és munkahelyére.

Állítsa össze Ön saját 3 fogásos menüsorát, vagy rendeljen
Á la carte ételeink közül.

Egyészítse ki megrendelését immunerősítő és vitamingazdag zöldség- és
gyümölcsleveink széles választékából.

Fedezze fel széles étel és ital kínálatunk weboldalunkon.

Várjuk megrendelését és Jó étvágyat!
Fresh by Terra
Finest Home and Office Delivery

www.freshbyterra.hu
Ecser, Gyál, Gyömrő, Maglód, Mende, Pécel, Péteri, Üllő és Vecsés településekre a kiszállítás ingyenes.

További információkért keressen minket:
oc@terracatering.hu
+ 36 70 414 13 60
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Maszkkészítés: sikeres összefogás Ecseren
A koronavírus-járvány idején elengedhetetlen napi viseletté vált a maszk. Kezdetben főként az egészségügyi személyzet számára volt nélkülözhetetlen, mára
azonban már mindannyiunknak ajánlottá
vált a viselése az otthonunkon kívül.
Ecser közössége e téren is rendkívüli példáját adta annak, hogyan lehet ilyen nagy
veszély idején is összefogni, mindenki
javára. A vészhelyzet kihirdetésekor híre
ment, hogy az egészségügyi intézmények
dolgozói – több környező településen is
– még nem rendelkeznek megfelelő számban ezzel az elsődleges védekezési ruhadarabbal.
Így támadt aztán Kozma Barbarának az
az ötlete, hogy talán házilag is lehetne ilyet
készíteni. Édesanyja segítségével varrtak
egy próbaszériát, melyet eredetileg az
egészségügyi dolgozóknak szántak, amit
el is juttattak a helyi orvosi rendelőkbe,
a Bajcsy kórházba és a maglódi ügyeletre
is. Gál Zsolt polgármester úr örült a kezdeményezésnek, s tovább vitte a gondolatot, és az az eredmény született, hogy az
önkormányzat megvásárolja a szükséges
anyagot, hogy ezáltal minden ecseri lakos
részére is tudjon maszkot biztosítani. Ezután közzétett egy felhívást, amiben önkéntes varrónőket kerestek, így igen hamar 25 főre bővült a segítők száma, akik a
községért önkéntesen vállalták a munkát.
Az akciónak aztán futótűzként terjedt el a

híre a faluban.
Barbiék ötletéhez többen csatlakoztak, civil
szervezetek is. Mostanra
már közel 5000 maszkot
megvarrtak, anyag van
még, így addig varrják,
míg szükség van rá.
A közös munkából az
önkormányzati képviselők is kiveszik a részüket, segítettek a maszkok
osztásában. Kezdetben
még a település bizonyos
pontjain került sor a kiosztásra, mára azonban
már kialakult ennek egy
folyamatos rendje, hiszen a maszkok ingyen
beszerezhetők boltokban, pékségben, sőt a
kertészetben is.
S hogy e serény munka
mellett jut-e még idő a
Kozma Barbara
hastánc otthoni gyakorlására, esetleg új koreográfiák kidolgozására, Barbi sajnálatára ez
most háttérbe szorul. Nagyon hiányoznak
a táncosai, sokat gondol rájuk, de nem
feledkeztek meg egymásról, tartják a kapcsolatot, és már nagyon várják, hogy újból
együtt, közösen alkossanak, hiszen – mint
mondta– most az egészségünk fontosabb.

De emellett meg kellett még ismerkednie
az on-line oktatás rejtelmeivel is, hiszen a
gyerekek jelenleg így tudják csak folytatni a tanulást. Ez pedig sok kihívást jelent
mind a gyerekeknek, mind a szülőknek, s
nagyon össze kell hangolni a tennivalókat.
Ám az összefogás minden nehézségen átsegít.

Maradjon adózott pénze Ecseren!
Tisztelt Ecseri Lakosok! Kérjük, idén is ajánlja fel személyi jövedelemadója 1 %-át helyi civil szervezetnek!
Hasznosuljon a már befizetett adója lakóhelyén!
18724910-1-13
18724381-1-13
18675050-1-13
18670330-1-13
18689974-1-13
18685303-1-13
19169280-1-13
18520651-1-13
18274226-1-13
18727274-1-13

ECSER SPORT EGYESÜLET 2233 ECSER, ADY ENDRE ÚT 2
ECSERI KULTURÁLIS ÉS SPORT EGYESÜLET 2233 ECSER, SZÉCHENYI UTCA 3.
ECSERI NEBULÓK SZERVEZETE 2233 ECSER, RÁKÓCZI ÚT 1-3.
ECSERI POLGÁRŐR EGYESÜLET 2233 ECSER, SZÉCHENYI UTCA 1.
ECSERI ZÖLD KOSZORÚ HAGYOMÁNYÖRZŐ KÖR 2233 ECSER, SZÉCHENYI
UTCA 5.
ECSERÉRT KÖZSÉGFEJLESZTŐ ÉS SZÉPITŐ EGYESÜLET 2233 ECSER, BAJCSY
ZSILINSZKI U 3
Rákosmezeje MGTSZ Horgász Egyesülete 2233 ECSER, ARANY J. UTCA 10.
SZÁZ KÉZ EGYESÜLET 2233 ECSER, ARANY JÁNOS UTCA 77.
Teleházak és Közösségi Hozzáférési Pontok Régiós Egyesület 2233 ECSER, BAJCSYZS. UTCA 3.
VARÁZS LOVAS SPORT EGYESÜLET 2233 ECSER, SZALASKA DŰLŐ 10/20 HRSZ
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Mégis volt mosdás a Szerelem-patakban
A járvány miatt idén elmaradt a hagyományos nagypénteki rendezvény is, a
mosdás a Szerelem-patakban. De hogy
teljesen mégsem maradt el, az Gál Zsolt
polgármesternek és Aszódi Csaba Andrásnak, a Ecseri Szlovák Önkormányzat
elnökének köszönhető, akik jelképesen,
maszkban megmosdottak a patak vízében
az ecseri lakosok helyett.
Az eseményről videó készült, amelyet
a falu Fokozzuk a tempó Facebook-oldalán lehet megtekinteni.
A Cserfa most közli az elhangzottak
tartalmát.
Gál Zsolt: Szeretettel köszöntjük
ecseri lakosainkat! Nagyon sok rendezvényünk elmaradt idén a vírushelyzet
miatt. Köztük a patakmosdás is, amit a
hagyományoknak megfelelően az Ecser
Nagyközségi Önkormányzat és az Ecseri
Szlovák Önkormányzat évek óta megszervez. Aszódi Csaba András azzal a
kéréssel fordult hozzám, hogy kijönnéke ide vele, és együtt megmosdanánk-e a
település lakói helyett. Ezért jöttünk.
Aszódi Csaba András: (szlovákul):
Áldott húsvéti Ünnepeket kívánok mindenkinek, jjó egészséget
g
g és sok örömet.

Gál Zsolt polgármester és Aszódi Csaba András, az Ecseri Szlovák Önkormányzat elnöke ápolta a hagyományt a falu lakói helyett s Nagypánteken, a járvány
idején is, maszkot viselve ugyan, de megmosdottak a Szerelem-patakban. Azért,
hogy Ecser lakói ﬁatalok és egészségesek maradjanak, ahogy a hagyomány tartja.
Az idei évben maradjanak otthon.
Gál Zsolt: A néphagyomány szerint a
patak vízében való mosdással azt érjük
el, hogy fiatalok, egészségesek maradjanak az emberek. Talán most van a legnagyobb aktualitása ennek, az egészségün-

ket őrizze meg és a víz vigyen el minden
rosszat a faluból.
Aszódi Csaba András: Reméljük, hogy
jövőre ismét együtt ünnepelhetjük ezt a
szép nagypénteki szokást az ecseri Szerelem-patak partján.”

Ecseren is próbálkoztak az unokázós csalók
Ne hagyják magukat becsapni!
2020. április 15-én több idős ecseri lakost is felhívtak telefonon olyan csalók,
akik az unokájuknak adták ki magukat.
Különféle ürügyekkel pénzt akartak
kicsikarni a szépkorúaktól. Azt is eljátszották, mintha átadnák a telefont egy
“rendőrnek”.
Az igazi rendőrök a szükséges intézkedéseket megtették a bűnelkövetők elfogására.
Kérjük, ne dőljenek be a trükköknek!
A hasonló esetek kapcsán a rendőrség
az alábbiakra hívja fel a figyelmet.
Az úgynevezett unokázós csalók telefonon hívnak fel idős embereket. Az elkövető a kiszemelt áldozat hozzátartozójának – legtöbbször unokájának - adja ki
magát, vagy azt mondja, hogy az ő megbízásából telefonál. Azt állítja, hogy az
unoka valamilyen bajba került (például
autóbalesetet szenvedett vagy tartozása
van), és sürgősen pénzre van szüksége.
Mivel közvetlen találkozáskor könnyen
kiderülne, hogy nem ő az unoka, akadályoztatására hivatkozva valakit elküld a
pénzért, esetleg ékszerekért.

Ilyen esetekben azonnal ellenőrizzék a
hívás valóságtartalmát! Hívják fel azt a
személyt, akire az ismeretlen telefonáló
hivatkozik! Ha felmerül a gyanúja, hogy
valaki önmagát hozzátartozónak adja ki,

hívja fel, és tájékozódjon!
Figyelem! A csalók felkészülnek a
bűncselekmények elkövetésére, és a
sértett bizalmának elnyerése érdekében
olyan valós információkat is közölhetnek, amelyek valóban a hozzátartozóhoz
kapcsolódnak.
Bűncselekmény gyanúja esetén azonnal értesítsék a rendőrséget! Ne beszéljenek idegenek előtt, nyilvános
helyen magánügyeikről, hiszen ezeket
az információkat a bűnelkövetők felhasználhatják. Soha ne nyissanak ajtót
idegeneknek, és bármilyen indokra is
hivatkoznak, ne adjanak nekik pénzt!
Gyanús idegenek látogatása esetén jegyezzék meg személyleírásukat, gépjárművük rendszámát!
Ha mégis bűncselekmény áldozatává
válik, azonnal értesítse a rendőrséget a
112-es segélyhívó számon!
A rendőrség az idősek családját, közvetlen ismerőseit is összefogásra kéri.
Hívják fel rokonuk, ismerősük figyelmét
a fentiekhez hasonló történetekre, bűnelkövetési módszerekre, és mondják el
nekik a rendőrség tanácsait!
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Járvány
A koronavírus-járvány mindnyájunk
életére hatással van.
A Magyar Katolikus Lexikon így ír:
„Páduai Szt. Antal tiszteletére épült
kápolnáink többsége pestisjárvány
vagy jószágvész utáni fogadalomból
született.” 100 éves a trianoni békediktátum, amivel hazánk területének
2/3-át elrabolták. Próbáltam megszámolni, hogy jelenlegi határainkon belül hány templomot és kápolnát szenteltek Isten dicsőségére és Páduai Szt.
Antal tiszteletére, de nagyjából 40-nél
megálltam. Mennyi lehet még akkor
az elszakított területeinken, sőt szerte
a világon… Szinte alig van római katolikus templom, amelyben ne lenne
jelen Szt. Antal szobra, illetve perselye
a rászorulók megsegítéséhez. A lexikonból idézett mondat szerzője szándékosan fogalmaz úgy, hogy a tiszteletére épített kápolnák többsége épült a
járvány alatt tett fogadalmak nyomán.
A szóban forgó templomok többségének ugyanis nem ebből az okból lett ő
a titulusa. Így a miénknek sem pestis
vagy dögvész idején tett fogadalom,
hanem az alapító, gr. Grassalkovich
Antal saját védőszentje iránti tisztelete
a dedikációja oka. Fontos megemlékeznünk arról, hogy évszázadok során
világszerte hány és hány személyt, családot, életüket, megélhetésüket mentette meg Szt. Antal közbenjárására az
Úr. Hasonlóképp templomunk fennállásának mintegy 280 éve alatt hány és
hány ecseri felmenőnk, elődünk térdelt
templomunkban, és kérte hittel Szt.
Antal pártfogását gondban, vészben.
Jelenleg is járvány van, ez a mi településünket sem kíméli, viszont van
nekünk egy olyan hathatós közbenjá-

rónk, aki irántunk való segítőkészségét
évszázadok óta bizonyítja. Elődeink
nyomán imáinkban kérjük mi is bátran és buzgón oltalmát a járvány egészségügyi, munkahely elvesztésével járó,
tehát rászorultságot kiváltó, illetve politikai hatásai kapcsán.
Védőszentünk emléknapja 789 évvel ezelőtti halálának, azaz mennyei
születésének napja: június 13-a. Következő lapszámunk már a búcsúnk
után fog megjelenni. Miket is jelent a
búcsú kifejezés? Elsődleges jelentése a
távozáskor történő elköszönés. Ebből
származik az egyik egyházi jelentése:
a tisztítótűzben esedékes ideigtartó
tisztulástól való részleges vagy teljes elbúcsúzás, azaz a búcsúnyerés szavunk.
(Ld. lapunk novemberben megkezdett cikkét.) Másik egyházi jelentése a
templombúcsú, ami a templom védőszentjének ünnepnapja. Ebből ered a
másik civil jelentés: a templombúcsú
kapcsán meghonosodott a vurstli, a
ringlispil, a céllövölde, és emléktárgyak vásárlásának szokása. Ezekkel
a védőszent segítsége fölötti örömöt
akarták folytatni az ünnepi szentmise
után is, egész nap, önfeledt vidámsággal, jókedvvel. Könnyen lehet, hogy a
mozik, a plázák, az internet korában a
civil szórakozást az emberek számára
már nem a búcsúsok kínálata nyújtja.
Azonban korunkban is ügyelnünk kell
arra, amire akkoriban: ünneplésünk
módja ne szorítsa háttérbe a búcsú
napjának lényegét. Azt, hogy magunk
és elődeink nevében, egész napos,
őszinte örömmel, szívből adjunk hálát
minket a mennyből pártfogoló védőszentünk minden segítségéért.
Balázs atya
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A Cserfa következő, 2020. 6. száma június 19-én jelenik meg.
Nyomdába adás: június 12.
Lapzárta: június 8.

Tűz ütött ki egy ecseri családi házban április 20-án. A tűzben a ház tetőszerkezete teljesen megsemmisült. Leégett a hátsó, fából
készült terasz, valamint a szomszédos telken lévő garázs. Megsérült a szomszéd ház tetőszerkezete is. A helyszínre riasztották a Budapest XVII. kerületi, a X. kerületi tűzoltókat, az Ecseri Önkéntes Tűzoltó Egyesületet. A tűzoltók három gázpalackot is kihoztak az
épületből, melyek nem sérültek meg. A ház lakhatatlanná vált. A lakókat a mentőszolgálat megvizsgálta, sérülést nem szenvedtek. A
tűzesethez kivonult a rendőrség, az Ecseri Polgárőr Egyesület, a Polgármesteri Hivatal, a gázszolgáltató és az Elektromos Művek. A
gázt kikapcsolták, az elektromos áramszolgáltatást kikötötték. A tűz okát a tűzvizsgálat fogja megállapítani.
Ecser Nagyközségi Önkormányzat segítségéről biztosítja a károsultakat.

Frissen felszerelt utastájékoztató az állomáson

Segélyhívó a vasúti megállóhelyen

A MÁV 12 új térfigyelő kamerája is az ecseriek biztonságát
fogja szolgálni
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