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Képviselő-testületi ülés – szeptember 16.
Az önkormányzat képviselő-testülete szeptember 16-iki soros ülésén elfogadta a Laky
Ilonka Általános Iskola, az Andrássy Utcai
Óvoda és a Cserfa Kuckó Óvoda 2019/20.
tanévi tevékenységéről szóló tájékoztatóját, valamint az önkormányzat gazdasági és
Ecser Nagyközség Helyi Esélyegyenlőségi
Programját.
Megalkották a 9/2020.(IX.17.) számú
rendeletet a 2020. évi költségvetési rendelet
módosításáról. Elfogadásra került az önkormányzat 2020. I. félévi pénzügyi beszámolója is. A Sportegyesület javaslatával egyetértve, a pálya működésével kapcsolatban az
alábbi döntés született. A testület hozzájárult,
hogy az Ady utcai sportpálya naponta 6 óra
és 21 óra között tartson nyitva. Ha korábbi
nyitásra lakossági kérelem érkezik, annak az
egyesület tegyen eleget. A pálya kapujának
időzáras elektromos szerkezettel történő ellátására – keretösszeg biztosításával – a polgármester kapott megbízást. Az intézkedés célja
a rongálások megakadályozása.
A képviselő-testület az előterjesztéshez
mellékelt formában elfogadta a Cserfa Kuckó
Óvoda módosító okiratát és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát. Egyidejűleg
felhatalmazták a polgármestert az okirat aláírására és felkérték, hogy az alapító okirat
módosítása miatt szükségessé vált intézkedéseket a Magyar Államkincstár felé tegye
meg. Megbízást kapott egy tervező cég, hogy
az árajánlatnak megfelelően készítse el Ecser
Helyi Építési Szabályzatának részleges módosítási tervét, valamint a településképi rendelettel való összhang megteremtése céljából
az egyszerűsített egyeztetési eljárásban az
állami főépítészi egyeztetést is folytassa le. A
Maglód, 0102 helyrajzi számú Kovács dűlő
Településszerkezeti Terv és Helyi Építési Szabályzat módosításával kapcsolatban a képviselő-testület kérést fogalmazott meg Maglód
város önkormányzata felé a tervezett beruházások közlekedésre kifejtett hatásának és a
szennyvízkapacitás rendelkezésre állásának
vizsgálatára vonatkozóan. A Településszerkezeti Terv és a Helyi Építési Szabályzat Maglód többi részterületére vonatkozó eseti módosításával kapcsolatban a képviselő-testület
az alábbi véleményt adta: az állami főépítészi
véleménnyel egyeztetve – az agglomerációs
törvény rendelkezései szerint – Ecser közigazgatási határától számított 200 méteres sávon belüli fejlesztések elvetését kéri.
A testület úgy határozott, hogy az ecseri
önkormányzat csatlakozik a 2021. évi ’Bursa
Hungarica’ felsőoktatási ösztöndíjpályázat-

hoz. Határozat született a művelődési ház
fűtésének javítására vonatkozó keretösszegnek az árajánlatnak megfelelő biztosításáról.
Elfogadták a Rábai Miklós Művelődési és
Közösségi Ház és Könyvtár módosító ok-

módosítása miatt szükségessé vált intézkedések megtételéről a Magyar Államkincstárnál.
Megbízást kapott a polgármester, hogy kössön bérleti díj ellenében szerződést a DIGI
Kft.-vel az önkormányzati tulajdonú horgász-

A képviselő-testület ülésén is védekeztek a járvány ellen a grémium tagjai
iratát és egységes szerkezetbe foglalt alapító
okiratát, az előterjesztéshez mellékelt formának megfelelően. Egyidejűleg felhatalmazták
a polgármestert az okirat aláírására és felkérték, hogy gondoskodjék az alapító okirat

tó területén létesítendő adótorony területének
bérlésére.
Az ülés végén a képviselő-testület elfogadta a polgármesteri beszámolót, valamint az
Oktatási és Szociális Bizottság beszámolóját.

Adományokat kér az Ecseri
Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Kérni mindig szabad, így most is kéréssel fordulunk Önökhöz!
Mára elmondhatjuk, hogy kinőttük
ezt az autót és nagyobbra van szükségünk, amin rendszeresítve elfér az önkormányzattól kapott nagyteljesítményű
szivattyú is, és nem csak ketten férnénk
rá 1-1 vonulás alkalmával, hanem hatan
is, azaz egy teljes raj.
Mert vonulás egyre több van. Az elmúlt másfél évben (2019 elejétől) közel
70 riasztást kaptunk, nagyon sokhoz
vonulni is tudtunk. Volt köztük háztűz,
parlagtűz, műszaki mentés és elemi károk sora. És már nem csak Ecser területére fogunk vonulni, mert A Vecsési
Járási Mentőcsoport tagjaként a járásban
is képviseljük magunkat. Tagként továbbá 2019-ben sikeres minősítő gyakorlaton vettünk részt Gyömrőn, ezzel 5 évre
Nemzeti Minősítő Oklevelet szereztünk
alapvető vízkár elhárítási tevékenység
szakterületre. Vízkár pedig egyre több
van…
Miben kérjük a segítségét?
A technikai eszközeink bővítésében

és karbantartásában. Azon túl, hogy kopnak és javítani kell őket, minden évben
minősíttetni is szükségeltetik, ezek is
pénzbe kerülnek. A vonulós csapat is bővül, őket felruházni is több százezer Ft. A
Mercedes Vito biztosítása is sokba kerül.
Vannak olyan riasztások, amikre felszereléshiány miatt csak azért indulunk el,
hogy segítsük a hivatásosok munkáját,
mert a beavatkozáshoz nincs megfelelő
felszerelésünk, így bőven lenne mit vásárolni. Tűzesetekhez légzőkészülékek,
amik önmagukban sem olcsók, de fenntartásuk még drágább, s vannak olyan
részei, amik csak egyszer használatosak.
Közlekedési balesetekhez pedig igazán
örülnénk, ha lenne saját vágó- és feszítő
berendezésünk.
Sok kicsi sokra megy alapon számítunk segítségére!
Hálás köszönettel csapatunk nevében:
Méhész Pál
elnök
Adományozási felület:
www.ecserote.hu
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Köszöntő az idősek világnapján!
Az idősek világnapja alkalmából sok szeretettel köszöntöm az Ecseren élő szépkorúakat! Sajnos ebben az évben az értük,
nekik szervezett nyugdíjas teadélután rendezvényünk is elmaradt. Engedjék meg,
hogy most ebben a formában fordítsuk
figyelmünket rájuk.
Az idős szerepe a családokban elvitathatatlan, szerencsére sokan vannak Ecseren is, akik megérték a nyugdíjas éveiket,
és ennek köszönhetően sok fiatal van, akik
a nagyszüleik, dédszüleik iránymutatásával, segítségével könnyebben vészelnek át
kríziseket, könnyebben küzdenek le olyan
nehézséget, ami a hétköznapjaik során
eléjük gördül. Engedjék meg, hogy megköszönjem nekik mindazt, amit nekünk,
fiatalabbaknak
átadtak, megmutattak és mindent,
amire
megtanítottak bennünket.
Mindenkinek szeretteik
körében,
egészségben
és
boldogságban eltöltött hosszú életet
kívánok!
Szeretnék egy, e
sorok mellett olvasható versrészletet is közzétenni,
ami viszont a fiatalabb generációnak
szól.
1990. szeptember 30-án tartották 40 év után az
első helyhatósági
választások
első
fordulóját. Ennek
alkalmából az Országgyűlés 2000ben nyilvánította a
helyi önkormányzatok
napjává
szeptember 30-át.
Ezúton szeretném
megköszönni minden választott tisztségviselőnek és az
őket segítőknek,
az önkormányzat
dolgozóinak azt a
sok munkát, amit
a településünk fejlődéséért tettek és

tesznek a mai napig is.
Az Ecseren folyó beruházásokról röviden: Gőzerővel folynak a beruházások
Ecser határában. A 2002-től kezdődően
főként ecseri tulajdonosoktól felvásárolt közel 420 hektár belterületbe vonása
2008-ban befejeződött. A mostani építkezések így belterületi gazdasági övezetbe sorolva várták a hasznosítást. Az
engedélyező hatóság eddig Vecsés volt, a
közelmúltban pedig Gyál lett. Sajnos önkormányzati tulajdonban nincsenek ilyen
területek, mind ingatlanforgalmazók tulajdonában vannak. Ezért az értékesítésekre
az önkormányzatnak nincs ráhatása.
2012-ben a HIPA-t arról tájékoztattam,
hogy ezen a területen olyan befektetéseket
tudunk elképzelni, amelyek a legkevésbé
zavarják a településünk lakóinak nyugalmát. Mindegyik tulajdonossal tartjuk a
kapcsolatot és igyekszünk befolyásolni,
hogy milyen cégek letelepedését támogas-

“Óbecsei István:

sák, ezek a kérések nem kötelezik
a tulajdonosokat,
de eddig meghallgatták kéréseinket. A szerkezeti
terveink alakításában tudunk kis
mértékben beleszólni a fejlesztések menetébe. Ezekről a tulajdonosokkal
történő megegyezést követően részletes
tájékoztatást fogok adni. Fontos szempont, hogy a település élhetőségét a lehető
legkisebb mértékben befolyásolják. Sokan jelzik a különböző várható vagy vélt
hátrányokat és előnyöket. Nehéz ebben
állást foglalni, és sajnos egy ilyen sajtóanyagban nehéz erre megnyugtató válaszokat adni, ezért készítettem már több
videót, amit a honlapunkon és a facebookon közzétettünk. Erről a kérdéskörről is
készült ilyen, ezt
a napokban teszszük elérhetővé. A
leginkább érintett
lakosokat külön
lakossági fórumon
is szeretném tájékoztatni az őket
érő zavaró hatások
elleni lépésekről.
A vírushelyzetre tekintettel, sajnálatos módon a
községi rendezvényeinket továbbra
sem tudjuk nyilvánosan megtartani.
Az 1956-os forradalom emlékére
rövid megemlékezést teszünk majd
közzé.
A cikk írásakor
Ecseren 14 fő van
hatósági karanténban és 2 fő igazolt
betegünk van. Nekik és mindenkinek jó egészséget
kívánok, tegyünk
meg mindent az
egészségünk megőrzése érdekében.
Gál Zsolt
polgármester

Szeressétek az öregeket

Nagyon szépen kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket.
A reszkető kezű ősz apákat,
A hajlott hátú jó anyákat.
A ráncos és eres kezeket,
Az elszürkült, sápadt szemeket.
Én nagyon kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket.
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Rendben zajlik a munka az iskolában

Iskolai mozgásnap: alsósok futóversenye
Viszonylag eseménytelenül, különösebb
izgalom nélkül zajlott le a tanítás első
hónapja. A gyerekek és a pedagógusok
is gyorsan beleszoktak az új szabályokba. Fegyelmezetten hordjuk a maszkot,
fertőtlenítjük a kezünket mindannyian.
Az osztálytermeket folyamatosan szellőztetjük, a számítástechnika és angol
termeket, illetve az öltözőket minden
szünetben fertőtlenítjük. Sajnos a járványügyi előírások miatt egyetlen külsős
szakkör sem tartható az iskola épületében,
ez alól kivételt csak a zeneoktatás képez.
A nagyobb, az iskola egészét érintő rendezvényeket vagy nem tartjuk meg, vagy
átalakítjuk őket. Így volt ez az autómentes
világnappal is. Mint ahogy minden évben,

Alsósok eredményhirdetése
tükk a gyerekeket,
k k t hogy mimostt iis arra ké
kértük
nél többen jöjjenek kerékpárral, rollerrel,
gyalog az iskolába. Most is megemeltük

a bicikliket, de csak osztályszinten ösztönöztük őket órai feladatokkal a mozgásra,
mert ez a nap egyben egy új témanap is,
méghozzá az egészségtudatos gondolkodás és iskolai mozgásnap.
A két ötödik osztály úszásórái ebben
a félévben biztosan elmaradnak központi utasításra. Ha a helyzet megengedi,
természetesen ezt a 18 órát pótoljuk. A
szüreti bált biztosan nem rendezi meg a
két nyolcadik osztály, hiszen nem tudnánk eleget tenni a létszámkorlátnak. Reménykedünk benne, hogy a Mikulás-bált
viszont cserében megtarthatjuk, és ekkor
készíthetnek a nyolcadikosok a kicsiknek
programot, a nagyoknak meg bulit.
Szeretnék itt is néhány dolgot nyomatékosítani. A protokoll szerint minden
köhögő, orrfújó, torokfájós, magát egyszerűen csak rosszul érző gyermeket a
szülők értesítése mellett haza fogunk küldeni. Az iskolába
ezek a gyerekek
csak orvosi igazolással jöhetnek
vissza. Kérjük a
kedves szülőket,
működjenek velünk együtt ebben a kérdésben.
Október 1-jétől

kötelező az intézménybe belépés előtt
testhőmérsékletet mérnünk a gyerekeknél
és a pedagógusoknál is. A szabály miatt
ettől a naptól nem az iskola udvarán lesz
gyülekező, és nem csoportosan vonulnak
be az osztályok, mert a mérés miatt nagy
torlódás lenne. Az érkezés után mindjárt
be lehet jönni a már megszokott helyeken.
Az ajtók mellé szenzoros kézfertőtlenítőket szereltünk fel, ez is megkönnyíti, gördülékenyebbé teszi a bejutást.
Felhívom a figyelmet arra, hogy a házi
rend nem változott, tehát 8 óra előtt 15
perccel be kell érni. Kérem azokat a szülőket, akik autóval hordják gyermekeiket,
hogy érjenek be velük erre az időpontra.
Illetve kérem őket arra is, hogy tartsák be
a parkolóban elhelyezett táblák kérését is:
„Puszi, és menj!”. Ezzel elkerülhetjük a
dudálást, közlekedési káoszt, idegeskedést.
Kiss Katalin ig.
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Bursa Hungarica: támogatás
Egy fiatal sikere
hátrányos helyzetű rászorulók Ecsernek is jó
felsőfokú tanulmányaihoz
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű,
szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása.
A program keretében olyan szociálisan
hátrányos helyzetű felsőoktatásban résztvevő hallgatóknak folyósítható az
ösztöndíj, akik a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel
rendelkeznek, felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes
idejű (nappali tagozatos)
képzésben vesznek részt.
A többszintű támoga-

tási rendszer pénzügyi fedezetéül három
forrás szolgál: a települési önkormányzati, a megyei önkormányzati, valamint – az
Innovációs és Technológiai Minisztérium
finanszírozásával – a felsőoktatási intézményi költségvetésben megjelenő elkülönített
forrás.
Pályázna? Kérdése van?
Az alábbi linkeken megtekintheti az aktuális pályázati felhívásokat, valamint
a program ügyfélszolgálatának elérhetőségeit.
http://www.emet.gov.hu/
hatter_1/bursa_hungarica/
Ecser Nagyközség Önkormányzata idén is csatlakozott a pályázathoz, így
Ecseren is lehet pályázni.

Mit, mikor intézhetünk
az ecseri ügysegédnél?
A Vecsési Járási Hivatal települési ügysegédjének félfogadási időpontjai Ecseren, a
Községházán (Széchenyi u. 1.):
2020. október 12. hétfő 08.00.- 10.00.
November 9. hétfő 08.00.-10.00., December14. hétfő 08.00.-10.00.
A települési ügysegéd az ügyfelek lakóhelyén segít a járási hivatal hatáskörébe
tartozó ügyek intézésében, közreműködik
az eljárás megindításában, és szükség esetén az eljárásban is.
A települési ügysegéd a járási hivatal
hatáskörébe tartozó ügyekben tájékoztatást ad az ügyfeleknek, átveszi a beadványokat, ügyféli kérelmeket, a szükséges
nyomtatványokat biztosítja.
A települési ügysegéd feladatai közé tartozik különösen:
Kérelmek átvétele az alábbi ügytípusokban:
Szociális ügyek:
- ápolási díj megállapítása iránti kérelem
- közgyógyellátás iránti kérelem
- időskorúak járadéka iránti kérelem
- aktív korúak ellátása
- hadigondozott igénybejelentés
- gyermekek otthongondozási díja
Családtámogatási és Társadalombiztosítási ügyek

- anyasági támogatás
- családi pótlék (nevelési ellátás/iskoláztatási támogatás)
- gyermekgondozást segítő ellátás –
GYES
- gyermeknevelési támogatás – GYET
- TAJ kártya, európai egészségbiztosítási
kártya
- kérelem a nyugdíjbiztosítás által nyilvántartott adatokra vonatkozóan
- nyugdíjbiztosítási egyszeri segély
- egészségbiztosítási egyszeri segély
- nyugellátás méltányosságból történő
emelése
- a családvédelmi akcióterv keretében
nyújtott támogatások
Elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó
szolgáltatások:
- ügyfélkapu regisztráció
- tájékoztatás nyújtása cégkapuról
- tájékoztatás az elektronikus ügyintézés
lehetőségeiről (e-papír, RNY, RKTA)
Egyéb szolgáltatások:
- a járási hivatal hatáskörébe tartozó kérelmek átvétele
- egyéb, beadványok, hiánypótlások átvétele (bármely folyamatban lévő eljárással kapcsolatosan)
- nyomtatványok kiadása

Varga Vivien, az Ecseren is üzemelő
Stilianos Babauszoda hálózat megalapítója nyerte el idén az év fiatal vezetője díjat. A Stilianos Babauszoda
Franchise ügyvezető igazgatója 10 év
alatt építette fel egyedülálló vállalkozását.
A Stilianos Babauszoda Franchise
ügyvezető igazgatója nemcsak egy,
kifejezetten babák igényeire fejlesztett környezetet épített fel, hanem
még saját, SHD módszernek nevezett
komplex vízi fejlesztést is létrehozott,
mely segíti a mozgás és a kognitív
funkciók helyes fejlődését, biztosítva
a gyerekek vízbiztonságát.
Gyógypedagógusként nem feltétlenül üzleti szemlélettel kezdte el az
egyszemélyes vállalkozást. Jelenleg
az ország tíz helyszínén kilencvenen
dolgoznak a vállalatnál. A következő
cél, hogy külföld felé is nyissanak, elsődlegesen a közeli országokba, mint
Ausztria, Szlovákia, Németország, és
mivel a koncepció egyedi, erre minden esély megvan.
Varga Vivien nem ecseri, de munkájának hatása nálunk is érzékelhető.
Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket szeretnénk nyilvánítani
minazoknak, akik lányunk,
Teleki Zsuzsa
temetésén megjelenésükkel részvétüket
nyilvánították.
A SZÜLŐK
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Agrárcenzus: november 22-ig összeírók Pályázati
támogatást nyert
keresik fel a gazdákat
Folytatódik a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) mezőgazdasági összeírása, az
Agrárcenzus 2020, amely során személyesen keresik fel a gazdákat az összeírók.
A hazai mezőgazdasági termelés aktuális
helyzetét felmérő, teljes körű, országos
felvételből nyert adatok a következő évek
döntéseit, forrásfelhasználását alapjaiban
befolyásolják, ezért a pontos válaszadás
a mezőgazdaságban dolgozók kiemelt érdeke.
A felmérésben a KSH adatokat kér többek között a növénytermesztési jellemzőkről, állatállományról, a mezőgazdaságban dolgozókról, illetve a gazdaságok
egy részétől az épületekről, trágyázási
módszerekről, továbbá a hazai információigényeket figyelembe véve az agrárdigitalizációról is. Így az összegyűjtött adatok
széleskörű elemzési lehetőséget biztosítanak majd.
„A következő évek hazai és EU-s támogatási és egyéb agrárszakmai döntéseihez
szükségesek a pontos információk, így
minden gazdálkodónak érdeke fűződik
a kitöltéshez. Az adatok összesített formában, nyilvánosan is elérhetők lesznek,

amelyek a gazdák döntéseit is segíthetik”
– mondta Dr. Vukovich Gabriella, a KSH
elnöke.
Az összeírás két hullámban valósul
meg: június 5–30-a között az érintettek
egy része online felületen tölthette ki a
kérdőívet, szeptember 19. és november
22. között pedig az agrárcenzus kérdéseire összeírók segítségével válaszolhatnak azok, akik nem vettek részt a felvétel
nyári szakaszában. A maszkot viselő öszszeírók szigorúan ügyelnek a közösségi
távolságtartás szabályainak betartására, a
rendszeres kézfertőtlenítő használatára és
az érintésmentes kommunikációra.
Az adatszolgáltatást kormányrendelet
írja elő, így az érintettek számára a válaszadás kötelező. Az adatokat a KSH
statisztikai célra gyűjti, azokat csak öszszesítve, név nélkül publikálja.
Az elektronikus adatgyűjtés és a pontos
adatszolgáltatás lehetőséget nyújt arra,
hogy az agrárcenzus előzetes adatait már
2021 tavaszán megjelentesse a KSH. A
részletes, településszintű adatok 2021 végén válnak hozzáférhetővé.

Az Ecseri Horgász Egyesület versenycsapata - Nagy József, Tóth Péter, Karsai András, Gébele
Zsolt - bronzéremmel tért haza a Törökbálinton megrendezett Megyei úszós csapatbajnokságról.

Halottak napi megemlékezés
November 1-én vasárnap 16.45-kor a temetői keresztnél
zenei áhítattal emlékezünk szeretteinkre.
Ezt követi a katolikus egyház megemlékezése.
Az eseményre tisztelettel várja nagyközségünk lakosságát
az ecseri római katolikus egyházközség és az Ecseri Szlovák
Önkormányzat.
A megemlékezésen a járványügyi szabályok betartásával lehet részt venni.

Ecser Nagyközség
Önkormányzata
az Árpád utca
felújítására
Településünk sikeresen pályázott a Belügyminisztériumnál az önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása című pályázaton. Az Árpád utca
felújítására 15.875.025-Ft vissza nem
térítendő támogatásban részesültünk. Az
utca megújítására valószínűleg 2021. évben kerül sor és a beruházás része lesz az
ivóvízcsövek cseréje is.

Szociális tűzifát
november 2-ig
lehet igényelni

Ecser Nagyközség Önkormányzata sikeresen pályázott és 1.314.450-Ft támogatást kapott a Belügyminisztériumtól 69
erdei köbméter tűzifa vásárlására. A tűzifát november 2-ig lehet igényelni a Polgármesteri Hivatalban.
Ecser Nagyközség Önkormányzatának
8/2020. (VIII. 15.) számú, a szociális tüzelőanyag-támogatás igénylésének szabályairól szóló rendelete értelmében 2020.
november 2-ig és 2021. január 15-ig igényelhető a szociális tűzifa. A támogatás
azoknak a családoknak vagy egyedülálló
személyeknek adható, akik szociális, jövedelmi, vagy egyéb okok miatt lakásuk
fűtését nem, vagy nagy nehézségek árán
tudják biztosítani.
A rendelet teljes szövege a
www.ecser.hu/pdf/
415984498961324320163.pdf
oldalon olvasható el, és ott található
a kérelemnyomtatvány is. Itt találják az
igénylés feltételeit.
Kérdés esetén a 06-29/335-161-es telefonszámon ad felvilágosítást a Polgármesteri Hivatal.
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Jótékonysági futók Ecseren
A történelmi Magyarország középpontjától, Szarvasról indultak az
„Egy vérből vagyunk” jótékonysági esemény futói, akik szeptember
9-én, kora délután érkeztek Ecserre. A futás célja a véradás népszerűsítése és a vajdasági Muzslyán lévő Emmausz Fiúkollégium támogatása.
A 600 kilométeres jótékonysági futás Szarvasról rajtolt, onnan Budapesten keresztül, Kecskemétet és Szegedet érintve 2020. szeptember
11-én, pénteken ért volna célba a vajdasági Muzslyán található Emmausz fiúkollégiumban. A határ lezárása miatt azonban csak Magyarország határáig futhattak.
Az eseményt a korábbi évekhez hasonlóan véradás kíséri. Az esemény fővédnöke: Herczegh Anita, a köztársasági elnök felesége. Az
esemény védnöke: Matusovits Andrea, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója és Potápi Árpád, nemzetpolitikáért felelős államtitkár.
A futást az Egy vérből vagyunk Alapítvány színeiben, Gui Angéla karitatív futónagykövet szervezi önkéntes munkában. A futókhoz
Ecseren csatlakozott Horinka László Sülysáp polgármestere hat kilométeres táv erejéig. Horinka László maga is 68 alkalommal adott már
vért.
LAKATOS-HEGESZTŐ
15 év gyakorlati tapasztalattal, számlaképesen vállalok:
- kapuk, kerítések, korlátok készítése (kovácsoltvas jelleggel
is)
Keressen bizalommal!
- ház körüli lakatosmunkák
Rácz Károly ev. Ecser
- helyszíni hegesztés
06-70/258-6602
- munkagépek hegesztése
karihegeszt@gmail.com
Egyedi elképzeleseket is megvalósítok.
INGYENES FELMÉRÉS ÉS ÁRAJÁNLAT
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Házhoz menő szelektív hulladékok szállítási rendje
A csomagolási hulladékok gyűjtésének időpontjai:
október

november

december

8.; 22.

5.; 19.

3.; 17.; 31.

2020.
A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink szállítási alkalmanként 1 db
cserezsákot (csomagolási hulladék gyűjtésére szolgáló, sárga színű, emblémás) adnak.
Szállítási gyakoriságtól függetlenül, a megadott napon, az összegyűjtött csomagolási
hulladék mennyiségi korlátozás nélkül kihelyezhető bármely átlátszó zsákban, illetve a
kommunális hulladék gyűjtésére használt edényzettől eltérő, jól látható módon megjelölt
(sárga színű, vagy tetejű, felirattal ellátott) szabványos edényzetben is.
Kérjük, fokozott gondossággal járjanak el a hulladékok tömörítésével kapcsolatban, ezzel
is csökkentve a tároláshoz szükséges hely, valamint a kihelyezésükhöz szükséges zsákok
mennyiségét!
A zöldhulladék gyűjtésének időpontjai:
október

november

december

1.; 15.; 29.

12.; 26.

-

2020.
A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink 2 db cserezsákot (zöld színű,
emblémás) biztosítanak. Szükség esetén további zsákokat az alábbi értékesítési helyeken
lehet beszerezni átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírása ellenében az ingatlanhasználó, vagy
meghatalmazottja, a közszolgáltatás számlafizetője nevére. A zsák átvételéhez személyes
okmányok szükségesek, mivel a közszolgáltatás ellenértéke (kommunális
többlethulladékos zsák árával megegyező: 249 Ft+ÁFA/db), utólag a Nemzeti
Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő (NHKV) Zrt. által kerül kiszámlázásra.
Szállítási alkalmanként, ingatlanonként 2 db ingyenes zsák, valamint további „korlátlan”
mennyiségű megvásárolt, kék színű, DTkH emblémás lebomló zsák helyezhető ki.
Megértésüket és segítő közreműködésüket köszönjük!
Ügyfélszolgálat és zsák értékesítés
cím

ügyfélfogadás

telefon

e-mail

honlap

Rábai Miklós
Művelődési Ház
Ecser, Bajcsy Zs. u. 3.

páratlan héten
csütörtökön:
16.00 – 18.00

-

-

-

DTkH Nonprofit Kft.
2700 Cegléd, Kút u.
5.

hétfő: 8.00 - 20.00
kedd- csütörtök:
08.00 - 15.00

53/500-152
53/500-153

ugyfelszolgalat@dtkh.h
u

www.dtkh.h
u
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Dr. Kóspál Ágnes útja Ecserről a csillagos égig
A Rátz Tanár Úr Életműdíj jubileumi interjúsorozatának keretein belül az ecseri
származású Dr. Kóspál Ágnessel – Dr. Kóspál Lajos háziorvos lányával, az apa
több ciklusban önkormányzati képviselő – olvashatnak interjút a ratztanarurdij.
hu weboldalon. Dr. Kóspál Ágnes fizikus, csillagász a legfejlettebb csillagászati
csúcsműszerek és számítógépes szimulációk használatával azt kutatja, hogyan
keletkeznek a Naphoz hasonló csillagok és bolygórendszereik.
Dr. Kóspál Ágnes fizikus, csillagász, fiatal
nőként a világ legnagyobb földi és űrtávcsöveivel végez méréseket. 2014-ben megnyerte a Junior Prima díjat, 2015-ben a L’OréalUNESCO a Nőkért és a Tudományért
Magyar Ösztöndíját, 2017-ben Párizsban a
L’Oréal-UNESCO Nemzetközileg Kiemelkedő Tehetségek díját, 2018-ban pedig az
Eötvös Loránd Fizikai Társulat Detre László díját. Kollégáival a legfejlettebb csillagászati csúcsműszerek és számítógépes szimulációk használatával azt kutatja, hogyan
keletkeznek a Naphoz hasonló csillagok és
bolygórendszereik. Honnan az elszántsága,
kitartása és türelme? Mi terelte őt a kutatói munka felé? A Rátz Tanár Úr Életműdíj
jubileumi interjúsorozatának keretein belül
elárulta nekünk. Gyerekként a szüleivel feküdt a fűben és nézte a csillagokat?
Ez pontosan így történt.
Érdekes, mert szerintem ezt sok gyerek
megteszi, elgondolkodik a csillagokról, a
végtelenről, de a legtöbben idővel elfelejtik
ezeket a kérdéseket. Ön miért nem?
Én magam sem tudom. Egészen kiskoromtól természettudományos érdeklődésű voltam,
amit a szüleim, óvónő édesanyám és orvos
édesapám is támogatott. Szerencsére falun
nőttem fel, közel volt a természet. Gyűjtöttem a növényeket, amelyeket aztán növényhatározóval beazonosítottam, gyakori vendég
voltam a falu könyvtárában, az egyik kedvenc
könyvem az emberi test működéséről szólt,
úgyhogy édesapám sokáig reménykedett abban, hogy esetleg orvos leszek. De számomra
az volt a legfontosabb, hogy nem volt nagy
fényszennyezés, és így gyönyörködhettem
az éjszakai égben. Nagyon kíváncsi voltam,
szerettem volna felismerni a csillagképeket,
tudni mi a különbség csillag és bolygó között,
hogyan mozognak, mekkorák, milyen meszsze vannak. És arra is világosan emlékszem,
hogy nemcsak a készen kapott tudás érdekelt,
hanem kíváncsi voltam arra is, hogy a tudósok
honnan tudják, amit tudnak.
Melyik volt az első csillagképe?
A Göncöl szekér.
És a második?
A nyári égbolt jellegzetes csillagképei, a
Hattyú, a Lant, a Sas. És közben olvastam,

az Ég és Föld című könyvet többször is, betűről betűre. Később beszereztem a Csillagok
távcsővégen című könyvet és már 13 évesen
a csillagok keletkezéséről olvastam. Ebben a
könyvben szó volt műszertechnikáról, képfeldolgozási eljárásokról is. Lassan kialakult
bennem egy kép arról, mit csinálnak a modern
csillagászok.
Ha jól értem, elég korán tudta, hogy csillagász szeretne lenni és mindent megtanult,
amire szükség volt ehhez a célhoz. Tehát
Önt nem a matematika vagy a fizikai vitte
magával, hanem a csillagászat.

Dr. Kóspál Ágnes
Így va
Így
Íg
van
an A
mik
mi
iko
kor a sszüleim
kor
z
van.
Amikor
látták, hogy ezt
komolyan gondolom, ők hívták fel a figyelmemet arra, hogy a csillagásznak előbb a matematikai és fizikai alapokat kell megtanulnia.
Így már általános iskolában külön fizikaórára
jártam a tanáromhoz, és Papp Andrásné Pannika néni rengeteget segített nekem.
Miben? Hogy választ találjon a kérdéseire, vagy ő mutatott Önnek új irányokat?
Mindkettő. Ő nagy hangsúlyt fektetett arra,
hogy a kötelező tananyagon túl is kielégítse a
kíváncsiságomat. Közben nemcsak a tudását
adta át nekem, hanem arra is rávezetett, hogyan vonjak le megfigyelésekből, kísérletekből logikus következtetéseket.
És a matematika?
Szüleimmel a Fazekas Mihály Gimnázium
matematika tagozatát néztük ki, de sajnos a
hatosztályos képzésbe nem vettek fel, pedig
oda jártam matematika előkészítőre is. Úgyhogy a következő két évet végig tanultam.
Folyamatosan matematikai feladatgyűjteményeket bújtam, több kötetet végig gyakoroltam
teljesen egyedül, aztán két év múlva megint

felvételiztem és akkor már sikerült bekerülnöm a Fazekas matek tagozatára.
És nem gondolta Önről senki, hogy egy
csodabogár, aki ennyit tanul? Általában
ilyenkor az ember gúnyolódás tárgya, aztán
mindig a kigúnyoltak lesznek a nagy tudósok.
Gimnáziumban nem éreztem ilyet, oda sok
hozzám hasonló érdeklődésű gyerek járt. De
az általános iskolában még különcnek számítottam. Valószínűleg nem értették, hogy én
már akkor pontosan tudtam, mit szeretnék csinálni életem hátra lévő részében. Aki nem akar
kutató lenni, az talán soha nem fogja megérteni, miért tanultam annyit, amennyit.
Gimnáziumban szerette a matematikát?
Képtelenség lett volna ennyi időn át foglalkozni vele, ha nem szerettem volna csinálni.
Mondjuk a gimnázium eleje nehéz időszak
volt, mert egy már meglévő osztályközösségbe kerültem bele, és hiába minden gyakorlás, a
két év folyamatos feladatmegoldás ellenére le
voltam maradva. De hajtott a versenyszellem,
és fel akartam zárkózni. Ebben a matektanárom, Táborné Vincze Márta segített nekem a
legtöbbet. Aztán olyan jól sikerült ez a közös
munka, annyit tanultam, hogy végzős gimnazistaként én magam tartottam felvételi előkészítőt hatodikosoknak. Akkor jöttem rá, hogy
micsoda felelősség pedagógusnak lenni. Sosem felejtem el azt a pánikot, amikor az első
órán a negyven gyerek elkezdett foglalkozni
az általam adott példákkal. Azelőtt én sosem
gondoltam arra, hogy micsoda kihívás ennyi
okos, motivált gyerek tudásvágyát kielégíteni.
Pedig Ön is ilyen gyerek volt.
Igen, ha könnyű volt a tananyag, azért volt
szükségem külön kihívásokra, ha nehéz, akkor
meg annak megértéséhez kaptam segítséget.
Fontos, hogy legyen valaki, aki hisz az emberben, bennem hittek a tanáraim, pedig terelgetni engem végképp nem kellett, mert pontosan
tudtam, mik a céljaim.
Mi a legemlékezetesebb tanács, amit valaha tanártól kapott a jövőjét illetően?
Mindig a legjobb akartam lenni, már említettem, hogy versengős gyerek voltam. De
egyszer fizikából írtam egy elég gyenge dolgozatot. Akkor Horváth Gábor, a fizikatanárom
odalépett hozzám a folyosón és szemrehányóan azt kérdezte, hogy lehettem ennyire indiszponált. Meglepett a kérdése, mert én úgy éreztem, hogy a feladatok voltak túl nehezek, nem
én voltam indiszponált, de mégis volt haszna,
mert rájöttem, hogy az én tanárom többet feltételez rólam, mint én magamról.
Ez nagyon komoly motiváció volt
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nekem. Lényegében elhitette velem,
hogy nincs lehetetlen feladat, ha az
ember eléggé elszánt.
Felpiszkálta az egóját.
Fel bizony. Azóta is tudom, hogy nincs lehetetlen, sok energiát belefektetve minden probléma megoldható.
Nagyon céltudatosnak tűnik, kitől tanulta?
Szerintem ez személyiségfüggő is, de tény,
hogy a szüleim arra neveltek, hogy mindegy,
milyen pályát választok, de abba adjak bele
mindent.
Azt is feltételezem, hogy nagy az önfegyelme - mondok egy példát, miből gondolom. Tartott egy beszélgetést a TEDX-en
és beszélt arról, hogy bizonyos obszervatóriumok nagyon magasan vannak, olyan
helyen, ahol már légszomja is jelentkezhet
a kutatónak. Elég nagy önfegyelem kell ezt
legyűrni.
Azért természetesen a csillagászat is többnyire irodai munka, de fizikailag nagyon
megterhelő egy- egy ilyen különlegesebb obszervatóriumban kutatni. Egyszer Hawaiin hat
éjszakán keresztül 4200 méteres magasságon
kellett észlelnem és akkor elég rosszul voltam.
Fájt a fejem, nehezen koncentráltam. Valószínűleg elég felelőtlen döntés volt nem szólni
erről a velem dolgozó másik csillagásznak, de
végiggondoltam, hogy ha jelzem ezt valakinek, levisznek tengerszintre és többet nem is
engednek vissza. Én meg be akartam fejezni a
méréseket. De ez nem veszélytelen akció.
És pontos is? Rengeteg adattal dolgoznak
ezeken a helyeken, úgy képzelem, hogy ez
idővel nagyon monoton.
Egy része monoton, de a mi agyunk nehezen
bírja a monotóniát, úgyhogy ilyenkor győz a
lustaság. Ugyanis aki lusta, inkább ír egy
programot, amivel kiváltja a monoton munkát, vagyis azt onnantól kezdve egy számítógép végzi és nem a kutató. Mi kutatók pedig
koncentrálhatunk a munka változatos részére
onnantól, hogy megtervezzük a mérések technikai részleteit, elvégezzük azt, kiértékeljük
a felvett adatokat, majd levonjuk a megfelelő
következtetéseket. Hiszen soha nincs két egyforma projekt.
Van még egy jelenség a kutatóknál, amit
nem irigylek: amikor van egy jónak tűnő
hipotézis, aztán az adatok megcáfolják a
feltételezést, és lehet kezdeni az egészet elölről. Én megőrülnék.
De nem teljesen így működik ez, hiszen a
cáfolatokból is lehet tanulni. Néha az a legizgalmasabb, amikor teljesen váratlan dolgot
látunk meg a mérésekben, mert olyankor a
természet lep meg minket. Egy alkalommal
egy olyan csillagot vizsgáltunk, ami még

Büszkeségeink
születőfélben van. Az ilyen fiatal csillagokat
egy korong formájában még körülveszi az az
anyag, amelyből felépülnek. Ez az úgynevezett csillagkörüli korong, amely folyamatosan
adja át az anyagát a csillagnak, míg végül a
korong elfogy, a csillag pedig megszületik.
A csillag, amit vizsgáltunk, egyszer csak váratlanul a több százszorosára fényesedett. Mi
azonnal benyújtottunk több távcsőre pályázatot, hogy megfigyeljük, milyen változás jött
létre a csillag körüli anyagban. Legnagyobb
meglepetésünkre azt láttuk, hogy kristályos
szilikát szemcsék jelentek meg a korongban.
Ez azért érdekes, mert nálunk, a Naprendszerben is előfordul ez az anyag, méghozzá
az üstökösökben. Senki nem tudta, hogy lehet
a Naprendszer távoli, hideg helyeiről érkező
üstökösökben olyan anyag, amely magas hőmérsékleten jön létre. Az eredményeink nyomán jöttünk rá arra, hogy a Nap születésekor
is keletkezhettek kristályos szilikátok, és így
kerülhettek bele az üstökösökbe. Ezzel a felfedezéssel közvetett úton olyasmire következtethetünk, ami 4 és fél milliárd évvel ezelőtt
történt.

A Lendület program hívta Önt haza Hollandiából, és viszonylag korán, a harmincas
évei elején alakított egy kutatócsoportot. A
vezetői képességet korábbi tanáraitól leste
el?
Ez olyan dolog, amire nem igazán készít
fel az egyetem. Nekem nagy szerencsém volt,
mert már egyetemistaként bekapcsolódtam a
tudományos kutatómunkába. Ábrahám Péter
témavezetésével dolgoztam a diplomamunkámon a Konkoly Thege Miklós Csillagászati
Intézetben. Ő pár évvel korábban jött haza külföldről, nem is ismertük egymást, de elvállalta
a témavezetésemet egy olyan területen, amit
együtt fedeztünk fel. Én ezt nagyon becsülöm
benne. A kezdetektől egyenrangú partnernek
tekintett, együtt tanultuk meg egy új kutatási
terület szakirodalmát, ráadásul abszolút világszínvonalú űrtávcsöves adatokat adott, hogy jó
mérésekkel kezdhessem el a karrieremet.
Akkor az egyenrangúság a lényeg?

www.ecser.hu

Cserfa

Szerintem mindenképpen fontos. Tartok én
is egyetemi kurzusokat, mentorálok diákokat,
és ez alapvető, hogy ne legyen hierarchia. Mi
például tegeződünk egymással a Csillagdában,
a friss diákok az idősebb kutatókkal is. Mindenkinek megvan a lehetősége, hogy dolgozzon az adatokkal, és a saját tehetségére van
bízva, hogy azokból kitalálja-e a természet
törvényeit. Ugyanakkor mindenkinek a saját
felelőssége is, hogy beszél-e a többi kollégával, tanul-e tőlük, kihasználja-e az adódó lehetőségeket. Nekem nagyon fontos élményem a
tudomány területéről, hogy egy konferencián
bárkihez oda lehet menni. Amikor még egészen kezdő kutató voltam, odaléptem egy híres
kutató hölgyhöz, hogy feltegyek neki egy kérdést, mire ő visszakérdezett, hogy mondjam
meg, hol tartok most, mert a válaszát máshogy
fogalmazza egy egyetemistának és máshogy
egy posztdoktori kutatónak, hiszen más menynyiségű tudás van a fejünkben. És olyan fantasztikus segítséget adott, hogy megoldottam
vele egy problémát.
Önhöz is oda lehet lépni akárhol?
Igen. Nekem ezek a kollégák a példaképeim, és hálás vagyok a sok apró gesztusért, amikor a tudásukkal támogattak. Én is igyekszem
segíteni a fiatalokat a pályájukon, hogy ők is
megkaphassák azt a támogatást, amit én megkaptam diákként, fiatal kutatóként.
Van olyan élménye, hogy alig vannak Ön
körül nők?
Igen, matematika tagozaton és fizika szakon is így volt. Sokáig ez nekem fel sem tűnt,
tanultam, mentem előre, aztán egyre jobban
elkezdtem erre figyelni, ahogy bekerültem
különböző bizottságokba. Most már van ráhatásom, hogy mondjuk, ha konferenciát
szervezek, meghívok nőket is, legalábbis szorgalmazom, hogy javítsunk az arányokon. A
bizottsági munka során pedig a döntéshozóknak próbálunk javaslatokat megfogalmazni,
hogyan lehetne a leghatékonyabban segíteni a
nőket a tudományos életpályán.
Még annyit áruljon el, hogy jókat nevet-e
azokon a filmeken, amelyek így vagy úgy a
csillagászatról szólnak?
Szeretem a tudományos-fantasztikus filmeket, mert imponál, amikor valódi csillagászati
képeket használnak látványelemként, vagy
amikor a filmkészítők tudósokkal is konzultálnak, hogy a tudományos részletek minél
hitelesebbek legyenek. De végül is ezekből a
filmekből sokat tanulhatunk saját magunkról,
az emberiségről is, a tolerancia és a kommunikáció fontosságáról, arról, hogy néha a legbanálisabb döntéseknek is messzemenő következményei lehetnek. Jó lenne megértenie
mindenkinek, amit én csillagászként jól tudok,
hogy egyetlen Földünk van.
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A liturgikus ünneplés fokozatai
A köznap fölött a fakultatív emléknap
van, amelyen meg lehet emlékezni az aznapi szentről. Ebben a hónapban ilyenek
pl. Szt. XXIII. János, Szt. II. János Pál
pápák és utolsó magyar királyunk, Boldog IV. Károly napjai, ill. a kommunizmus vértanúi közül Boldog Bogdánﬀy
Szilárd és Boldog Romzsa Tódor püspökökéi. Ilyen napot a liturgikus kalendáriumban általában az inkább csak nemzeti
szinten ismert boldogok vagy szentek
kapnak, amilyen az említett 3 magyar
boldog is. Hogy a 2 szent pápa, akiket a
világon mindenütt egyformán ismertek,
miért kapták mégis az ünneplésnek ezt a
lehető legalacsonyabb fokát? Néhány kivételtől eltekintve ez a XX. század minden szentjére igaz. Számunkra, kortársaik számára, akik élő emlékeket őrzünk
róluk, fontos a személyük. Egyháztörténelmi jelentőségüket azonban a történeti
távlat fogja megmutatni. Amihez jóval
több idő kell, mint a szentté avatásuk óta
eltelt 6,5 év.
A következő fokozat a kötelező emléknap. Itt már mindenképp világszinten
ismert szentekről van szó, ezért aznap
mindenhol róluk kell venni a szentmise
és az olvasmányok szövegeit. Októberi példáink: Lisieux-i Szt. Teréz, Avilai
Szt. Teréz, Assisi Szt. Ferenc, a Szent
Őrzőangyalok, Rózsafüzér Királynője,
Kapisztrán Szt. János. Megtisztelő, hogy
hazánk nándorfehérvári diadalát nemcsak az egész világra elrendelt déli harangszó hirdeti, hanem az abban jelentős
szerepet játszó Kapisztrán Szt. Jánosról
is minden évben megemlékeznek a világ
katolikusai.
Az emléknapok fölött helyezkedik
el az ünnep. Ezen már nemcsak megemlékezünk az adott szentről, hanem

egyenesen ünnepet ülünk a tiszteletére.
Októberben ilyen Szt. Lukács evangélista, ill. Szt. Simon és Szt. Júdás Tádé
apostolok napja. Láthatjuk, hogy az ő
esetükben már bőven megvan a fentebb
említett történelmi távlat: évezredek keresztényeinek mutatott példát az életük,
alapozta meg hitét a munkájuk, segített a
közbenjárásuk.
Főünnep szintjén pedig – néhány kivételtől eltekintve, mint pl. a helyi egyházmegye védőszentje – már csak magát
Jézust és Máriát ünnepeljük. A főünnep
kiemelkedik az ünnepek sorából, mint
ahogy a Fiú és Anyja is a szentek sorából. [A szenteket tiszteljük (a tisztelet
görögül: doulia), Szűz Máriát kiemelten tiszteljük (őt már hyperdoulia illeti
meg), és egyedül Istent imádjuk]. Havi
példánk: Magyarok Nagyasszonya.
Végül a legmagasabb rangú a kötelező ünnep. Hazánkban 5 ilyen van: Szűz
Mária Istenanyasága – január 1., Vízkereszt – január 6., Nagyboldogasszony –
augusztus 15., Mindenszentek – november 1., Karácsony – december 25. Ezek
már kivétel nélkül Jézus és Mária ünnepei, melyeken velük kapcsolatban olyan
fontos teológiai igazságoknak örülünk,
hogy ezeket a napokat akkor is minden
katolikus (amint az ünnep neve is mutatja: kötelezően) szentmisével és munkaszünettel ünnepli meg, ha hétköznapra
esnek.
A tudatos ünneplés oda emeli a lelket,
ahová tartozik: a természetfelettihez. Azt
az egész napot járja át a méltóságteljes
lelkület, melyből különítsünk el konkrét
minőségi időt a zavartalan önátadásra
(pl. szentmisén). Lelkünk nemesedése
igényli ezt.
Balázs atya
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A Cserfa következő, 2020. 11. száma november 06-án jelenik meg.
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Az Ecseri Tájház is felkerült a Gödöllő Környéki Regionális Turisztikai Egyesület honlapjára. Az érdeklődő olvasók megismerhetik Ecser történetét és leírást találnak tájházunkról.
Webcím: http://www.gkrte.hu/public/szmuzeum_show.php?id=16800&telepules=170&eleje1&eleje2&vege1&vege2&mus
ts=1

Hetente négyszer kapnak tejet a gyerekek térítésmentesen az oviban európai uniós és állami támogatás révén az önkormányzattól.
Az iskolások ingyenes tejfogyasztásáról a tankerület gondoskodik.
Felvételünk a Cserfa Kuckó Óvodában készült.

Öt ecseri gyermek lett elsőáldozó szeptember 20-án, a vasárnapi szentmise keretében az Ecseri Római Katolikus Templomban. A gyermekeket Dr. Tanczik Balázs plébános és Dr.
Fülöp Krisztina hitoktató készítette fel a jeles napra.

