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Képviselő-testületi ülés – március 18.
A 2020. március 18-án tartott soros képviselő-testületi ülésen a képviselők elfogadták a Golgota Bt., valamint az Ecseri Polgárőr Egyesület 2019. évi tevékenységéről
szóló beszámolóját. A testület keretösszeget állapított meg a Grassalkovich tér 5.
szám alatti ingatlan (volt ABC) épület egy
részének bontására. Egyúttal megbízást kapott a polgármester a Cserfa Kuckó Óvoda
új kerítésének kivitelezésére, a vállalkozó
kiválasztására, meghatározott keretösszegig szerződés kötésére, a további ajánlatok
birtokában.
A képviselő-testület szintén megbízta a
polgármestert az óvoda játszóudvarának
kilakítására, játékeszközök beszerzésére
vonatkozó szerződés megkötésére a meghatározott keretösszegig, a további ajánlatok birtokában. Szintén felhatalmazást
kapott a polgármester az ’Ecser Andrássy
Utcai Mini Bölcsőde Kivitelezése’ tárgyú
közbeszerzési pályázat kiírására. Egyidejűleg azzal is megbízták a polgármestert,
hogy a közbeszerzés lebonyolítására a
megbízási szerződést kösse meg, az ajánlat
szerinti összegben.
A településszerkezeti terv módosításával
kapcsolatban a testület megalkotta rende-

Az óvodai felvételiről
Az Nkt. 49. § (1) bekezdése szerint az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel. Az óvoda felveheti
azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét
a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen
lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező három éves és annál
idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme
teljesíthető.
Az óvodába a 2020/2021-es nevelési évre
a 2017. augusztus 31-ig született gyerekek
beíratása kötelező.
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
40/2020. (III.11.) kormányrendeletre tekintettel az emberi erőforrások minisztere, 2020/2021. nevelési, illetve tanévre
történő óvodai, valamint általános iskolai beiratkozásról szóló 7/2020. (III.25.)
EMMI határozata alapján:
a 2020/2021-es nevelési évre szóló beiratkozás az Ecseri Önkormányzat honlapján található szándéknyilatkozat emailen történő megküldésével történik
a választott óvoda részére, amelyre 2020.
április 2. és 20.-a között lesz lehetőség.

letét a változtatási tilalom elrendeléséről.
Megállapításra került az önkormányzati
óvodák nyári nyitvatartása is, s a polgármester hatáskörébe utalták az óvodai beiratkozás 2020. évi rendjének meghatározását.
Megbízást kapott a polgármester, hogy
az önkormányzat tulajdonában lévő horgásztó bérletére és a halgazdálkodási haszonbérletre vonatkozó szerződést az Ecseri Horgász Egyesülettel 5 évre kösse meg. A
testület hozzájárulását adta továbbá, hogy
az Ecseri Sporthorgász Egyesület a cégbíróságnál az önkormányzat tulajdonában
lévő ecseri tó székhellyel szerepeljen.
A testület a 015/69 helyrajzi számú külterületi utat Szilvás dűlőnek, a 015/90 helyrajzi számú külterületi utat Cseresznyés
dűlőnek nevezte el.
Elutasításra került ingatlanok külterületi
átminősítésére vonatkozó kérelem. Egyben megbízást kapott a polgármester, hogy
folytasson további egyeztető tárgyalásokat
a kérelmezővel.
A Fővárosi Agglomerációs Önkormányzati Társulás tagtelepüléseinek változásával kapcsolatban a képviselő-testület
tudomásul vette Budakeszi Város Önkor-

mányzatának a társulásból történő kiválását, valamint Pomáz, Vecsés és Szentendre
város önkormányzatának a társuláshoz
történő csatlakozási szándékát. Egyúttal
hozzájárulását adta a társulási megállapodás módosításához a kiválás, illetve a
csatlakozások átvezetése érdekében. Megbízást kapott a polgármester arra is, hogy
a Pro Regio Kft. közreműködésével a ’Magyar Falu Program’ keretén belül az összes
lehetséges pályázatot adja be. Elfogadásra
került az önkormányzat 2020. évi közbeszerzési terve, valamint aktualizált közbeszerzési szabályzata is. Szintén határozat
született az ecseri civil szervezetek támogatására biztosított keretösszeg felosztásáról.
A képviselő-testület tudomásul vette a
Maglód Város Helyi Építési Szabályzatának eseti módosításáról szóló értesítést is
azzal a kitétellel, hogy az eljárás további
szakaszában részt kíván venni és a véleményezési dokumentációt elektronikus adathordozón kéri.
Az EKO Kft. részére a megemelkedett
bérköltségek fedezésére.
Az ülés végén a testület elfogadta a polgármesteri beszámolót.

Ecseri Cserfa Kuckó Óvoda
Email: ovoda1sz@gmail.com
Ecseri Andrássy utcai Óvoda
Email: ovoda2sz@gmail.com
Ha a szülő nem a kötelező felvételt biztosító óvodába (az Ecseri óvodák valamelyikébe) szeretné gyermekét beíratni,
akkor ezt a szándékát – a körzetes óvoda
nevének és címének megjelölésével –
elektronikus úton, telefonon, vagy – különösen indokolt esetben – személyesen
jelezze az általa választott óvoda vezetőjének 2020. április 17-ig.
Az e-mailben jelentkezéshez szükséges
technikai eszközök hiányában április 08.án és 15.-én (szerdai napokon) 8-12 óra
között telefonon nyújtanak segítséget az
intézményvezetők. Ecseri Cserfa Kuckó
Óvoda: +36 29 335 165, Ecseri Andrássy
utcai Óvoda : +36 29 335 201
A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok bemutatására a gyermek első óvodai nevelési napján kerül sor.
Az óvoda vezetője a felvételi, átvételi
kérelmek elbírálásáról – a döntést megalapozó indokolással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással elektronikusan/
írásban – értesíti a szülőket 2020. április

30-ig.
A 2020/2021. nevelési évre felvételt
nyert gyermekek fogadása a nevelési év
első napjától folyamatosan történik. Az
első óvodai foglalkozási nap / A nevelési
év első napja: 2020. szeptember 1. (kedd)
Az óvodai beiratkozással kapcsolatos
részletes tájékoztatás és a jelentkezéshez
szükséges szándéknyilatkozat elérhető az
https://www.ecser.hu/ oldalon.

Közjegyzői változás
A kamara 2020. év április 1. napi
hatállyal a helyettesítésre okot adó
körülmény megszűnéséig Dr. Bíróné dr. Tóth-Zsiga Beatrix Monor
1. számú székhelyre kinevezett
közjegyzőt tartós helyettesnek rendelte ki, azzal, hogy a közjegyző a
tartós helyettesítést a saját székhelyén, saját irodája útján látja el. Az
iroda címe: 2200 Monor, BajcsyZsilinszky utca 1. Tel: 06-29/414683
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Hosszú védekezésre kell felkészüljünk!
Nagyon nehéz bármit is írni ebben a felfokozott hangulatban, napról napra változnak
a dolgok. Amikor ezt a cikket írom 2020.
04. 03-án, Ecseren még nincs fertőzött beteg
és hatósági karanténba helyezett lakos sincs,
mire megjelenik az újság, lehet, hogy ez már
nem lesz igaz.
A védekezés legfontosabb alappillérei, hogy
a kézmosás, a csoportos találkozások elkerülése, a 2 méter távolság betartása. Tudjuk,
hogy a környező országokban is hónapokra készülnek, valószínűleg ez vár ránk is. A
Cserfa újságban egy fénymásolt lapot is elhelyezünk, amin az aktuális rendelkezésekről és
a pillanatnyi állapotról tájékoztatjuk kedves
olvasóinkat. Megnyugtató, hogy nagyon fe-

Fertőtlenítés a buszmegállóban
gyelmezettek az ecseriek, és mindenki igyekszik betartani a szabályokat!
Több ecseri él külföldön, közülük néhányan jelentkeztek és folyamatosan elmondják,
hogy mi történik náluk. Laky Klára Olaszországból, Kovács Viktória Spanyolországból és
Krusovszki Katalin, valamint Nagy Archibald
Görögországból jelzi időnként a náluk kialakult tényleges helyzetet. Nagyon köszönöm
nekik az információkat. Ezekben az országokban korábban kezdődött a vírus terjedése, ezért előbb kezdték a védekezést is. Sokat
tanulhatunk abból, hogy milyen intézkedések
váltak be, illetve milyen hibákat követtek el.
Mindannyian arról számolnak be, hogy náluk már szigorúbb korlátozások vannak, ezért
gondolhatjuk, hogy itt is ez lesz. Mindenkinek
azt javasolják ők is, hogy tartsuk be az előírásokat, a társas kapcsolatokat, találkozásokat

szüntessük meg, a higiéniai előírásokat szigorúan tartsuk be. A javaslataikról és gondolataikról a facebookon rendszeresen írok.
A veszélyhelyzet bevezetését követően
részlegesen bezártak az intézményeink, az
óvodák, az iskola és a művelődési ház csak
felügyeletet tart. A Polgármesteri Hivatalban
elektronikus ügyintézésre álltunk át, a konyha továbbra is működik. Azok a dolgozók,
akiknek felszabadult az idejük, segítséget vállalnak a település ellátásában. Sokan mások
is jelentkeztek önkéntes munkára (mai állás
szerint 43 fő) vállal az ellátásban feladatot és
16 fő a maszkok varrásában segít. Szerencsére
még nem kellett mindenkit bevonnunk, mert
még nincs annyi ellátásra szoruló (14 fő kért
eddig segítséget).
Kozma Barbara ötletéhez becsatlakoztunk,
sikerült toborozni önkénteseket, és beszereztük az alapanyagokat is, a szabás-varrást,
fertőtlenítést és csomagolást teljes egészében
az önkéntesek végzik. Többen ajánlottak fel
segítséget, adtak tisztítószert, fertőtlenítőt,
és a polgárőrségnek is utaltak támogatást.
Az összefogás, az önzetlenség nem csak az
eredmény elérésében segít, hanem lelkileg is
átlendíthet a nehézségen, nagyon jó érzés látni, hogy mennyire összetartó kis közösség a
miénk.
A lényeg, hogy nem szabad a jókedvünket
elveszíteni, és bár korlátozva vagyunk, de ez
az időszak hamarosan elmúlik! Bírjuk ki magunk és szeretteink érdekében! Köszönöm
mindenkinek a segítségét!
Az otthon lévőknek próbálunk szórakozási
lehetőséget biztosítani, természetesen korlátozott lehetőségek között. A Rábai Miklós
Művelődési Ház dolgozóitól azt kértem, hogy
folytassák a programszervezési munkákat, ha
nem is jöhetünk össze személyesen, de interneten minden olyan programot, ami kicsit is
feledteti a helyzet nehézségeit, tegyünk közzé.
Még tavaly év végén megkerestem Fodor Pál

Maszkjainkat önkénteseink varrták

urat, aki a Facebookon folyamatosan
közzéteszi a fényképeit, csináljunk
ezekből egy kiállítást. A helyzet most
nem teszi lehetővé,
hogy ténylegesen
megmutathassuk
az érdeklődőknek a
képeket, de egy virtuális barangolás megoldható. Természetesen
később szeretnénk egy valódi képkiállítás is.
Szever Pál művelődési ház igazgató azonnal felkarolta a kezdeményezést, és további
kiállítóktól elkezdte begyűjteni a fényképeket.
Rövidesen láthatják a virtuális kiállításokat a
Rábai Miklós Művelődési Ház Facebook-oldalán.
Sajnálatos módon elmarad a szemétszedési akciónk, mindenkit arra bíztatok, hogy ha
már otthon kell maradnunk, a házunk előtt
(közterületen is) tegyünk rendet. Sajnos a
bevezető utak mellett felhalmozódott szemét
összeszedésére most nincs lehetőségünk, ezt
az út üzemeltetőjének, a Magyar Közút Zrtnek jelezni fogom. Viszont ingatlanjaink előtt
(közterületen) tehetünk az ügyért, szedjük
össze a szemetet (szigorúan csak kesztyűben),
ültessünk virágokat, ha már nem mehetünk
ki, legalább a környezetünk megszépülhet.
Továbbra is akinek segítséget tudunk adni,
hívja munkaidőben a 29/335 161-es telefonszámot, vagy írjon levelet a polgarmester@
ecser.hu e-mail címre. Mindenkinek ajánlom
figyelmébe a www.ecser.hu honlapot, ott minden fontos információt megtalálnak.
Még egyszer köszönöm munkatársaimnak
és mindenkinek a segítségét, aki részt vesz a
feladatok megoldásában. Minden ecseri lakosunknak kitartást és jó egészséget kívánok!
Gál Zsolt
polgármester

4

l 2020. április 9.

Koronavírus

KORMÁNY

www.ecser.hu

INFORMÁCIÓ

FELHÍVÁS
AZ IDŐS ÁLLAMPOLGÁROKHOZ

MARADJANAK OTTHON!
A koronavírus nagyon gyorsan terjed,
és tudjuk, hogy az idősekre a legveszélyesebb.
Ezért arra kérjük idősebb honﬁtársainkat, hogy maradjanak
otthon, és mindent tegyenek meg annak érdekében,
hogy ne kelljen kimenniük az utcára, és ne kelljen
elhagyniuk a lakásukat.

Ellátásukról az önkormányzatok
kötelesek gondoskodni, ezért szükség esetén
forduljanak a helyi önkormányzathoz!
Ez a vírus mindannyiunk életére nagy
hatással van, de ha betartjuk a fő szabályokat,
elkerülhetjük a nagyobb bajt.

VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA!
Bővebb információk: koronavirus.gov.hu
Készült Magyarország Kormánya megbízásából.

Cserfa
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A közterülethasználati engedélyekről!
A kényszerű otthonlétet sokan – nagyon
helyesen – a ház körüli munkákkal töltik.
Előfordul, hogy a házuk, telkük előtt a közterületen is dolgoznak. Szeretném felhívni
a figyelmet arra, hogy a veszélyhelyzet
kihirdetése nem adott felmentést a közterülethasználati, tulajdonosi, közútkezelői hatósági engedélyek beszerzése alól!
A közterületi munkák engedélykötelesek.
Ilyen munkát elkezdeni csak engedély birtokában lehet. Polgármesteri Hivatalunk
most a legtöbb energiáját a koronavírus

járvánnyal kapcsolatos teendők elvégzésére fordítja, teljesítve a rászoruló lakosság
ellátásának szervezését, a tájékoztatást és
ellátjuk a felsőbb szervek által meghatározott feladatokat. De minden engedély
nélkül közterületen végzett munkavégzést
dokumentálunk és kapacitásunkhoz képest eljárunk ezekben az ügyekben. Már
most látszik, hogy néhány engedély nélkül
elvégzett beruházást el kell bontani, mert
veszélyt jelentenek közösségünkre.
Felszólítom azokat, akik csapadékvíz elve-

zető árkot eltorlaszoltak, megszüntettek,
hogy azonnal biztosítsák a víz szabad lefolyását! Ha nagyobb esőt kapunk,
félő, hogy a víz elönti szomszédaikat, a lejtős terület alacsonyabb részein élőket. Az
ezzel kapcsolatosan felmerült károkért is a
kár okozójának kell felelnie.
Kérem együttműködésüket.
Telefonon és elektronikus úton állunk
ügyfeleink rendelkezésére.
Barta Zoltán jegyző

Búcsú
Fájdalommal
búcsúzunk
szeretett nyugdíjas
tagunktól,
Gabai Sándorné,
Mancikától,
aki hosszú éveken át
nagy szeretettel
vezette
a Nyugdíjasklub
kultúrcsoportját.
Szerette a zenét,
táncot, az embereket.
Nyugodjon békében.
„Most messzire
mentél, a nagy kékség
honába,
magaddal vitted sok
szín álmodat, a
virágzásra váró
holnapokat.”
A Nyugdíjasklub
tagsága és Vezetősége
Az ecseri önkéntesek által készített maszkok másik csoportja
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A kerti égetés füstje az egészségre nagyon ártalmas
A kormány által kihirdetett vészhelyzet
miatt elmaradt az a lakossági fórum, amelyet a tűzgyújtással kapcsolatos tudnivaló
összefoglalásául tervezett szervezni Gál
Zsolt polgármester és az Ecseri Önkéntes
Tűzoltó Egyesület.
A technika azonban ezúttal is segített,
így a Facebookon keresztül mégis sikerült
tájékoztatni a lakosságot a tűzgyújtással
kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról.
Most ennek adjuk közre összefoglalóját.
Először dr. Molnár Zsuzsanna tűzoltóezredes, az Ecseri Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagja tartotta meg tájékoztatóját.
Föltette a kérdéseket: Mikor lehet avart
égetni? Mik a szabályok tűzgyújtási tilalom
esetén? Gyújtani vagy gyűjteni? Mit tehetünk a környezetünkért? Ez egy rendkívül
összetett és komplex kérdéskör, azt is lehet
mondani, hogy a kerti hulladékok és az
avar égetése Magyarországon népbetegség.
Gondoljunk arra, hány szomszéd vész öszsze így tavasszal meg ősszel. Itt a tavasz, itt
a jó idő, nagyon sokan a kertes házakból
kimegyünk, szeretnénk rendbe tenni a kertet, óhatatlanul egy csomó kerti hulladék
fölgyűlik és hát valamit kezdeni kellene ezzel. Gyakorlatilag az a legkönnyebb, hogy a
kert végébe vagy a kert közepébe, kinek mi
szimpatikusabb, illetve kinek hol van helye, összegyűjti ezt a kerti hulladékot, nem
szól senkinek semmit, fogja, meggyújtja.
És közben a szomszédnak ki van teregetve
a ruhája, vagy kint játszanak a gyerekek,
esetleg a szomszédban éppen születésnapi kerti partit tartanak és hát bizony nem
kellemes, hogyha emiatt a meggondolatlan
égetés miatt a szomszédok összevesznek.
Miért mondjuk azt, hogy népbetegség ez a
kerti égetés? Azért, mert nem vagyunk kellően körültekintőek.
Mi történik egy kerti égetés vagy az avarégetés során? Gyakorlatilag különböző
értékes szerves anyagok szabadulnak föl,
hamu keletkezik, de azt ugye tudjuk, hogy
ez a hamu csak korlátozott mértékben
használható a talajerőnek az utánpótlásá-

ra. De ha komposztálnánk, a komposztálás során elbomlanak a növényi részek és
humusz keletkezik. De az egészségünkre
is nagyon ártalmas ez az égetés, asztmát,
légszomjat, szív- és érrendszeri panaszokat
okozhat, sőt az immunrendszert károsító
hatása van hosszú távon, sőt, azt is szoktuk hallani s be is bizonyosodott már, hogy
rákkeltő hatása van. Azt pedig ugye tudjuk,
hogy az egyéb hulladékok égetése eleve tilos. Láttam már olyan kertihulladék égetést
is, hogy a tulaj a nedves lombozatot próbálta meg égetni, és hát nem gyulladt be
neki és benzint öntött rá. S aztán utána lett

meg műanyagflakont, amire nagyon sokan
sort szoktak keríteni. Nagyon fontos, hogy
az égetést mindig telken belül kell végezni.
Mi történik, hogyha elégett ez a kerti
hulladék? Meg kell róla győződni, hogy
100 %-osan elégett, tehát nincs parázs,
nem lehet ott hagyni a parazsat. Sokan sokták csinálni, hogy leöntik egy vödör vízzel,
de még ekkor is nagyon-nagyon körbe kell
járni, hogy biztosan elaludt-e az egész tűz.
Sajnos, Magyarországon a szabadtéri
tüzek száma egyre több, így Ecseren is. A
szabadtéri tüzek keletkezése 99 %-ban emberi mulasztás eredménye. Sok esetben a

Gál Zsolt polgármester és dr. Molnár Zsuzsanna tűzoltó ezredes az internetes
tűzgyújtási fórumon
belőle egy szép kis tűz, és azt ugye tudjuk,
hogy a nagytűz kistűzből keletkezik. Tehát
ha utána nem tudja kordában tartani, akkor bizony leég a környezet. A kerti sütögetést szokták nagyon sokan kérdezni, hogy a
kerti sütögetés lehetséges vagy nem lehetséges. A tűzgyújtási tilalomról majd még
fogunk beszélni, de ha tűzgyújtási tilalom
van, a kertben attól függetlenül lehet nyugodtan sütögetni, bográcsozni, grillezni.
Bármilyen égetéskor gondolnék arra,
mi történne akkor, ha elszabadulna ez a
tűz. Ezért kerti szerszámokat raknék a
kupacom köré, tehát lapátot, homokot, de
hát megteszi egy kerti slag is, hogy ha véletlenül kigyullad vagy elterjed ez a tűz s
nagyobb tűz keletkezik, akkor azt én
magam is el tudjam
oltani. A kerti hulladékkal együtt más
veszélyes kommunális és ipari eredetű hulladékot nem
lehet égetni. Tehát
gumit, műanyagot

növényi hulladékok elégetésével kezdődik.
A szabadtéri tűzesetek megelőzésekor
mindenképpen beszélni kell arról, hogy ha
a tulajdonos nem tudja megakadályozni a
tűznek a tovább terjedését, akkor hívja a
tűzoltókat, ez a 112 és ugye Ecseren már
ötödik éve működik az önkéntes tűzoltóság
és mi nagyon szívesen segítünk, amennyiben tudomásunkra jut egy-egy ilyen tűzeset. Jelenleg a jogszabályok szerint a lábon
álló növényzet és tarló, valamint a növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett
hulladék nyílt téri, szabadtéri égetése tilos.
Magyarul: kerten, telken belül égethetünk,
köztéren nem égethetünk.
A szabadban történő tűzgyújtást jogszabályok határozzák meg, úgy, mint törvény,
kormány-, miniszteri és önkormányzati
rendeletek. Alapvetően tilos szabad téren
égetni, tüzet gyújtani, kivéve, ha azt jogszabály külön megengedi. Azonban a külterületen végzett, 1-2 nm-en történő avar
és növényi hulladék égetése nem minősül
irányított égetésnek.
Tűzgyújtási tilalom esetén nincs semmilyen égetés, tehát sem kerten belül,
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sem kültéren. Egyáltalán nem lehet égetni. Honnan tudjuk azt, hogy tűzgyújtási
tilalom van-e vagy sem? A legegyszerűbb
tájékozódni az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapján, ők mindig kiteszik, hogy melyek azok a területek, ahol
tűzgyújtási tilalom van. Az Ecser ’Fokozzuk a tempót’ Facebook oldalon, amikor
tűzgyújtási tilalom van, nagyon sokszor
fölteszik azt a kérdést, hogy lehet-e kerti
sütögetést tartani. Lehet. Tehát a tűzgyújtási tilalom idején is lehet a kertben kerti
partit tartani, grillezni.
Gál Zsolt polgármester tájékoztatójában
rámutatott, belterületen az avar és a kerti
hulladék égetése szabályozva van. Ezt az
önkormányzat szabályozta. Kettő rendeletünk van, amelyben erről a témakörről
vannak passzusok. Mit is szabályoz ez a két
rendelet? Melyik ez a két rendelet? 2013as az egyik, ez meghatározza, hogy mikor
sértjük meg az együttélés és együttműködés szabályait. Nekünk most csak az avarégetés és tűzgyújtás témaköre fontos a mai
fórumban, de természetesen sokkal többrétüen tárgyalja ez a rendelet, hogy milyen együttélési szabályok vannak, ezeket
hogyan tartjuk be és hogyan nem tartjuk
be és hogy milyen lehetősége van az önkormányzatnak, hogyan tudja ezt szankcionálni és esetleg büntetéssel, visszatartó
erőként egy kicsit elriasztani azokat a lakosokat, akik ezeket nem tartják be. Helyszínii bírsággal, illetve közigazgatási bírsággal
sújthatja azokat, akik megszegik ezeket
a tűzgyújtási szabályokat. Ez 5000 Ft-tól
50000 Ft-ig, illetve 5000 Ft-tól 150000 Ft-ig
terjedő büntetési tétel lehet. A másik rendeletünk szintén foglalkozik a tűzgyújtás
kérdéskörével. A 25., illetve 26., 27. §-ban
van szó erről a kérdésről. A zöldhulladékot
jelen pillanatban Ecseren korlátlan menynyiségben, zöld zsákokban elszállítja a
szolgáltató és igazából ugyanannyi zsákot
adnak vissza, mint amennyit elvittek. Hogy
ha valakinek eltűnik a zsákja, vagy nem kapott annyit valami miatt, akkor a művelődési házban és a polgármesteri hivatalban
is kérhet ingyenesen ilyen zsákokat. Ettől
függetlenül én azt gondolom, hogy a nagy
mennyiségű zöldhulladékot talán jobb, ha
nem zöld zsákokban pakoljuk ki, hanem
megpróbáljuk a kertbe visszaforgatva hasznossá tenni.
Az avar és kerti hulladék égetéséről a 2.
pont egy időkorlátot szab meg. Ez a mi esetünkben október 1-jétől április 30-áig terjed. Ebben az időszakban, tehát őszi, téli és
tavaszi időszakban lehet égetni Az van még
ebben megszabva, hogy munkanapokon.

Előírjuk továbbá, hogy szélcsendes időben,
illetőleg, hogy a reggeli, esti órákban lehetőleg ne, tehát csak 10-től 18 óráig és csak
munkanapokon égessünk kerti hulladékot.
A megadott időszakon kívül tilos égetni.
Ez az áprilistól októberig terjedő időszak,
tehát éppen a tavasz és a nyár a tiltott időszak kerti hulladék égetése szempontjából.
És még egy megkötés van a rendeletben:
a magán ingatlanon ebben az időszakban,
októbertől áprilisig, munkanapokon 8-tól
10-ig lehet égetni. De ha 100 méteres körzetben valamilyen ünnepi esemény, akár
települési szintű rendezvény, akár magánjellegű, mondjuk egy esküvő zajlik, akkor
erre legyünk tekintettel és ilyenkor sem
szabad égetni. Erre próbált az önkormányzat figyelni.
A fő szempont itt az, hogy a tűz terjedését, tovább terjedését meg kell akadályozni
és erre kell nagyon figyelni, hogy ne tudjon másnak és saját magunknak sem kárt
okozni.
Nagyon sokszor nyári időszakban érkeznek telefonok, hogy lehet-e bográcsozni
és sütögetni. Természetesen lehet, olyan
rendelkezést még nem kaptunk, hogy ez is
meg lett volna tiltva. Úgyhogy ha a katasztrófavédelem nem rendelkezik így – márpedig én még ilyet nem láttam – akkor a kerti
sütögetés természetesen engedélyezett.
Mikor hívjuk a tűzoltókat? Ha látjuk,
hogy veszélyes valami, tűz van, akkor
hívhatjuk a 112-t. De sajnos Ecseren előfordult már az is és a környező településeken is, hogy bosszantotta a szomszédot
a bográcsozás és tűzoltót hívott. Nagyon
fontos dolog, hogy feleslegesen kihívni
a tűzoltókat bűncselekmény. Tehát erre
ügyeljen mindenki. Egyrészt kifizetteti vele
a katasztrófavédelem a vonulás díját. Gondoljunk bele, hogy amikor egy tűzoltó autó
a tűzoltóival kivonul egy bográcsozáshoz s
aztán megállapítják, hogy ez tulajdonképpen csak egy bosszantó hamis hívás volt,
vagy téves riasztás, akkor mennyi esik ki
abból a drága időből, amikor esetleg egy
másik, egy fontos eseményhez mehetett
volna ki a tűzoltó. De ő közben egy ilyen
dolog miatt kellett, hogy itt legyen. Inkább
próbáljunk egyeztetni.
Fontos beszélni
a
hulladékokról
is. A kommunális
hulladékot hetente
szállítják el, illetve
a szelektív hulladékgyűjtés is megoldott itt Ecseren.
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Rendelhető házhoz menő konténer, illetve konténerszerüen elviszik szemetünket
a házunk elől. Egy évben két alkalommal
lomtalanításnak hívtuk ezt régen és még
most is így nevezzük. Ez a lomtalanítás
azért fontos, mert így a hullladékok nagy
részét el tudják vinni. Természetesen vannak olyan hulladéktipusok, amiket ilyenkor sem szállítanak el. Ezek a veszélyes
hulladékok, de ezekre is próbálunk megoldásokat keresni. Minden évben igyekszünk
elektronikus, elektromos hulladékgyűjtést
szervezni, illetve a veszélyes hulladékok
gyűjtésében is próbálunk intézkedni. Ez
szükséges s én azt kérem mindenkitől,
hogy lehetőségéhez mérten használja ezeket a megoldásokat, tüntesse el a hulladékot a háztól, mert könnyebb a ház elöl elvitetni, mint kihordani a falu szélére, ahol
aztán szedje össze, aki szeretné.
Jelenleg a DTKH Nonprofit Kft. viszi
Ecseren a hulladékot és vannak még olyan
lakosok, akik nem kötöttek még velük szerződést. Ezt jó lenne, ha megtennék, több
okból kifolyólag: az egyik, hogy a többiek
fizetik az ő szemétszállításukat is, a másik
pedig, hogy a jogkövető magatartásnak egy
fontos pillére az, ha egy szolgáltatást igénybe veszünk, akkor annak az ellentételezését
rendezni kell és fizetnünk kell természetesen érte. Ez nem egy óriási összeg ahhoz
képest, hogy a szolgáltatás milyen teljes,
illetve széles körű.
Természetesen a koronavírussal kapcsolatos kérdésekről a koronavírus.gov.hu
honlapon minden információ megtalálható. Az önkormányzatnak a tevékenysége
ebben a témakörben az, hogy tájékoztatást
ad a lakosoknak, amennyiben erre felhatalmazást kapunk. Ha mindenki betartja azokat a szabályokat, amiket kérnek tőlünk,
próbálunk figyelni arra, hogy megfelelően
mossunk kezet, ne menjünk olyan területre, ahol ez a vírus minket is elérhet, akkor
nagy eséllyel el tudjuk kerülni ezt a problémát. És figyeljünk egymásra és arra is,
hogy ha valaki mégis tapasztal ilyet, akkor
maradjon otthon és telefonon értesítse a
háziorvosát. A háziorvoshoz ne menjen el,
mert, ott másokat is megfertőzhet.
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25 éves a Cserfa újság
Az 1994. december 11-i önkormányzati
választások során képviselők programjaként fogalmazódott meg egy önkormányzati lap kiadása a községben. Az
önkormányzati újságtól a lakosság jobb
tájékoztatását várták el, és egyebek között az önkormányzat, a polgármesteri
hivatal és az intézmények híreinek eljuttatását volt hivatott szolgálni.
A jegyzői előterjesztés szerint – melyet
a képviselő-testület 1995. március 9-i
ülésén tárgyalt meg – az önkormányzati
újság célja biztosítani az információkat a
lakosság felé, elősegíteni a tartalmasabb,

aktívabb közélet kialakulását, közvélemény-formáló erejével szolgálni az önkormányzat céljainak megvalósulását. A
lap alapvetése volt, hogy az önkormányzat orgánuma, elsősorban a helyi lakosság érdekeinek kell megfelelnie. Megnyilatkozásaiban szorítkozzon a tényekre.
Kerülje a kommentárt, óvja a község
nyugodt politikai életének megőrzését.
Tartózkodjon a pártvélemények megjelölés nélküli közlésétől.
A képviselő-testület ülésén Harazin
Ferenc képviselő úr javaslatára elfogadták a legtöbb szavazatot kapott „Cserfa”
nevet. Az újság címe így
utal településünk elnevezésének
legendájára.
E szerint Árpád vezér a
honfoglaláskor hadaival
vidékünkön járva megpihent, egy cserfaerdőben
ütötte fel sátrát. A helyiektől érdeklődött a falu neve
után, de azok azt nem tudták megmondani. Ekkor
Árpád vezér azt mondta:
„Mivel nem ismeritek településetek nevét, nevezzétek el a cserfáról, mely
alatt a sátram állott.”
A monda szerint a fejedelem sátra helyén áll ma
a templom. Azóta nevezik a községet Ecsernek.
A mondának annyi valóságtartalma lehet, hogy
környékünk a fejedelem
nemzetségének
szállásterülete volt. Az ecseriek
ápolják Árpád vezér emlékét. Utcát neveztek el róla,
és szobrot állítottak neki
a Kálvária lakódombon,
mintegy utalva az odaköltözők új honfoglalására.
A képviselő-testület főszerkesztőnek Durai Attilát, szerkesztő bizottsági
tagoknak Dr. Gáspár Pált
és jómagamat választotta meg. Elkezdődhetett a
munka.
Itt muszáj kitérőt tenni a fiatalabb korosztály
tájékoztatása érdekében.
Ne feledjük, hogy az internet előtti világban járunk
1995-ben. Még a vona-

las telefonokat is 1994-ben és 1995-ben
szerelték Ecseren. Tehát az újság fontos
szerepet töltött be a tájékoztatás nehéz
terepén. Elkészítése is sokkal bonyolultabb munkát igényelt, mert a technika jelenlegi vívmányai akkor még nem álltak
rendelkezésre. Az összes cikket be kellett
gépelni „word” programba, kinyomtatni,
írásonként lemezre menteni. A fényképeket elő kellett hívatni és a papír képet
csatolni a cikkhez. Ezután személyesen
került át a nyersanyag a tördelőhöz, a
tördelt anyagot fóliára úgymond „levilágították”, majd lehetett vinni a nyomdába. Ez nem volt egy gyors folyamat, és
bizony sok szombatot töltöttünk el Durai
Attilával a Polgármesteri Hivatalban,
míg egy lapszám összeállt.
A Cserfa újság 1995. áprilisában jelent
meg először. A cím betűtípusa más volt,
mint a mostani, sokan „E-Cserfának”
hívták a kezdőbetű formája miatt.
Harazin István polgármester úr beköszöntője volt a címlapon, aki üdvözölte
az olvasókat, visszaemlékezett arra, hogy
a korábbi lapkiadási próbálkozások nem
vezettek sikerre, ezért fontos és sürgős
feladatnak vallották a képviselők egy objektív, lakosságot informáló lap megjelenését. Reményét fejezte ki, hogy az újság
a közmegelégedésére szolgál majd.
Így indultunk el egy hosszú úton, negyedszázada. Szeretném megköszönni
mindazok munkáját, akik tevékenységükkel, cikkeikkel hozzájárultak ahhoz,
hogy e szép jubileumot megérjük.
25 éve tartjuk magunkat szlogenünkhöz: Hiteles, helyi, hírek.
Kérem, legyenek partnereink a következő 25 évhez!
Barta Zoltán
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Fiataljaink készülnek a családi kassza kezelésére
Akkor még lehetett, akkor még nem volt
vészhelyzet. Március 3-án, az iskolákban országosan megrendezett ’Pénzhét’ keretében,
a Száz Kéz Egyesület és a Laky Ilonka Általános Iskola részéről Deme Éva matektanár
közös szervezésének köszönhetően immár
másodszor került megrendezésre a Cashflow
játék Ecseren is.
Mint Czimbalmos Árpád, a játékot bevezető Magyar Gazdag Papa Klub vezetője
elmondta, a művelődési ház nagytermében
idén két turnusban fogadták a tanulókat,
mégpedig reggel 8 órától a 8. osztályosokat,
11-től pedig a 7-eseket, akik ez évben lényegesen többen érdeklődtek a program iránt,
mint tavaly. De nemcsak az érdeklődés nőtt
meg a pénzkezeléssel való bánásmód játékos elsajátítása iránt, hanem maga a játék is
változott azáltal, hogy időközben maguk a
résztvevők is változtak, a visszatérő játékosok
tudatosabbak lettek, mint egy évvel korábban. Az elmúlt egy évben egyébként sokkal
több helyre hívták a klubot a gyerekek, mint
az előzőekben, sőt ma már egyre több felnőtt
is érdeklődik aziránt, amit képviselnek. Egy
válsághelyzetben ugyanis az emberek sokkal
inkább foglalkoznak azzal, hogy hogyan tudnak pénzügyileg talpon maradni – s a klub
pontosan erre tanítja meg őket. Ilyen helyzetekben ugyanis az emberek sokkal érzékenyebbek lesznek a pénzzel kapcsolatos döntésekre – s erre a klubtól meg fogják kapni
a megfelelő felkészítést. Maga a játék pedig
úgy zajlott, hogy a 13-14 éves gyerekek 5-6
fős csoportokat alkottak egy-egy asztal körül, melyek mindegyikének volt egy felnőtt
játékvezetője. Így lehetséges ugyanis az oktatójáték jelleg megvalósítása, egyébként egy
egyszerű társasjáték maradna csupán. Külön
említésre méltó az a tény, hogy a mintegy
65 gyermek résztvevő közül kb. 34-en már
nyolcadikosok voltak, akiknek nagy része ta-

A kísérőtanárok is élvezték a foglalkozást

Sok hasznos dolgot tanultak a fiatalok
l is részt
é vett a programon. Elmondásuk
l
dá
valy
szerint pedig most is nagyon örültek, hogy
eljöhettek s egy csomó mindenre emlékeztek
is abból, amit tavaly tanultak.
A Nagy Keve, Esquivel-Vinnai Douglas
Brandon, Tóth Kristóf, Gál Barnabás, Jáki
Péter, Kohajda Ákos alkotta csoportnak Kari
Levente játékvezető annak tudományát igyekezett elmagyarázni, mit kell tenni akkor, ha
leállt egy vállalkozás. Ilyenkor ahhoz, hogy
kijussunk a helyzet által generált mókuskerékből az szükséges, hogy eszközöket vásároljunk, mert csak ez vihet előre, hiszen a
kötelezettségek csak pénzt vesznek ki a zsebünkből. Nagy Keve elmondta, hogy ő alapvetően eddig is gazdálkodott a zsebpénzével
s úgy bánt vele, mint amit most a többiek
is megtanulnak. Esquivel-Vinnai Douglas
Brandon véleménye szerint pedig azért érdekes a játék, mert minden olyan ismeretre
megtanítja őket, amire otthon e téren nincs
lehetőség. Jáki Péter idén első ízben jött el
a játékra. Ő úgy értékelte a tanultakat, hogy
noha még nem igazán bánnak otthon pénz-

zel, ám adott helyzetben mégis visszaköszön
majd, amit itt tanultak, aminek mindenképpen nagy hasznát veszik zsebpénzük beosztásánál. Horváth Rita játékvezető társaival
azt szerette volna megtudni a játék kezdetén,
hogy azok, akik tavaly is itt voltak már, mire
emlékeztek az akkor tanultakból. A kapott
válaszokból pedig arra a következtetésre
jutottak, hogy belőlük a játék hozta elő a
pénzzel való tudatosabb bánást s még nem
tudatosan cselekedtek, hanem korábbi emlékeikből táplálkoztak. A játék során a játékvezetők egyébként mindig nagy figyelmet fordítanak arra, hogy hogyan tudják lefordítani
a pénz világát a gyerekeknek, akik például
amikor vásárlásról döntenek, a választással
tulajdonképpen mozgásteret is választanak
maguknak. Ha pedig a gyerekek azzal foglalkoznak, amit szeretnek, jobban megjön a
kedvük a játékra is.
A látottak alapján arra a következtetésre
jutottak, hogy tanítványaik most már sokkal
érettebben, tudatosabban játszottak, amit jó
volt megtapasztalni. De az egymással való
kommunikációjuk is más volt már, hiszen
sokkal jobban figyeltek egymásra. A játékvezetők pedig külön figyelmet szentelnek arra,
hogy minden egyes gyereket játékba hozzanak, hogy egyikük se maradjon ki s legyen
csupán passzív szemlélő. S ha csupán annyi
az egésznek a hozadéka, hogy ezután a zsebpénzüket tudatosabban osztják be, már megérte játszani! S hogy nemcsak tanulságos,
de rendkívül szórakoztató is a játék, mi sem
bizonyítja jobban, mint hogy a kísérőtanárok, Jármai Ildikó és Petkyné Medvigy Ivett
játékvezetői segédlettel maguk is kipróbálták
ügyességüket – miközben szemmel láthatóan nagyon jól is szórakoztak.
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Félelem vagy békesség?
Ma, amikor e sorokat írom (március 20án) nyakig vagyunk – az egész világgal
egyetemben – a koronavírus-krízisben.
Félelmetes. Szorongva lessük a híreket:
hol tartunk a megbetegedések számát illetően? Ugye nem halt meg Magyarországon megint valaki... és Istenem, ennyien a
majd’ szomszédos Olaszországban? S vajon mi lesz az újabb országos intézkedés?
Itthon vagyok, szót fogadok, nem „hősködöm”, hisz e napokban az a hős, aki megfogadja a szót; és persze mindenekelőtt
mindazok, akik e krízisben teszik a megsokszorozódott feladatukat, értünk. Innen
is hála nekik, s áldás rájuk!
Furcsa ez a hirtelen jött lelassulás, elcsendesedés az amúgy szolgálatokban és
feladatokban pörgős világomban. Éppen
a napi „csendesedésem” tartom… most
ez is csendesebb, mélyebb, hosszabb. Vajon ma mit üzensz, Istenem, a Bibliámból?
Olvasom, s alig hiszek a szememnek: „Ne
félj, mert én veled vagyok; ne csüggedj,
mert én vagyok Istened! Megerősítelek,
sőt megsegítlek, és győzelmes jobbommal
támogatlak.” – Ézsaiás 41,10 – („Mindennapi kenyerünk” című kiadvány, bibliai
idézetek az év minden napjára, március
20.)
Döbbenet, hogy ennyire naprakész vagy,
Istenem! Hogy előbb látod, érzed, hogy
mi van bennem/bennünk: félelem. Ezért
ez az első szavad, hogy: Ne félj! – Mondd,
miért is ne féljek? Biztosítasz arról, hogy
semmi baj nem fog történi velem, a szeretteimmel, a barátaimmal, a lakhelyemmel… s az országban is (nem beszélve a
világról) a legkevesebb? – Válaszolt: „Ne
félj, mert én veled vagyok!” – Igen, emlékszem, tudom. Amikor kislány voltam,
és éjszaka felriadtam egy szörnyű álomból, anyukámékhoz futottam, s ahogy az
ölelésükbe bújtam, jelenlétük biztonságot
adott. Édesanyám kisimogatta belőlem a
félelmet, fülembe súgva: „Ne félj, Kicsim,
itt vagyunk!” Így súgod a szívembe: „… ne
csüggedj, mert én vagyok Istened!”
Igen, van Istenem! Van Istenünk, aki az
eget és a földet, ezt az egész univerzumot
alkotta. Ő tud a mostani helyzetről. Megengedte. Hogy miért? Nem tudom. Lehet,
hogy egyszer majd megértek valamit belőle, elsősorban a magam számára. Lehet.
Nem tudom. Talán nem is kell tudnom.
Amit viszont tudnom kell – s most ezt
továbbadom –, azt megüzente Isten: „Ne
félj, mert én veled vagyok; ne csüggedj,

mert én vagyok Istened!” Számomra ez
azt jelenti, hogy ne azt kérdezzem: hogy
lesz holnap? Hanem „itt és most” átélhetem, s éljem át jelenléte biztonságát, ölelése és szava bátorítását. S ha „szót fogadó”
vagyok, ha megfogadom a szavát, azaz a
mostani jelenemben megélem jelen-léte
ölelését… ezáltal fog beteljesedni ígérete
második fele: „Megerősítelek, sőt megsegítlek, és győzelmes jobbommal támogatlak.”
Az „ezáltal”-t: hitnek, bizalomnak
hívják. Ha megbízom, megbízunk Isten
minket-szeretetében, ez az Istenbe vetett
hit, azaz bizalom. Ez nem azt kérdezi:
mi lesz velem? Hanem azt, hogy: ki lesz
velem? Ki van velem? Mert valójában ez
a lényeg, még akkor is, ha pillanatnyilag
nem így gondoljuk. Ha egy kisgyerek nagy
útra indul a szüleivel, nem az lesz számára elsősorban a fontos, hogy: hova, mivel,
miért… hanem, hogy: ugye, mindvégig
velem maradtok?
Bizalom vagy félelem? „Lenni vagy
nem lenni: az itt a kérdés.” S a kérdésre
van válasz: „Kinek szíve Reád támaszkodik, megőrzöd azt teljes békében, mivel
Te benned bízik!” – Ézsaiás 26,3 – Eldöntöttem, újból eldöntöttem (fontos kérdésekben határozott döntésre van szükség),
hogy Isten szeretetére támaszkodom (s
nem szégyellem, hogy támaszkodom),
mégpedig a szívemmel (azaz szívvel-lélekkel, egzisztenciálisan) támaszkodom Rá,
tudatosan, fókuszálva, értelmileg-érzelmileg. És újból érzem, csodálkozva élem
meg a csodát: „… megőrzöd azt teljes békében, mivel Te benned bízik!”
Ez a „békességcsoda” mindannyiunké
lehet. Isten ajándéka, most éppen a „koronavírus krízisébe” csomagolva. Ez a „teljes
békesség” járta át Jézus Krisztust, amikor
nagycsütörtökön a Gecsemáné-kertben
így imádkozott: „Atyám… ne úgy legyen,
ahogy én akarom, hanem ahogy Te.” –
Máté 26,39 – És ezzel a „teljes békességgel”
lehelte ki lelkét nagypénteken a kereszten,
ezt mondva: „Atyám, a Te kezedbe teszem
le az én lelkemet!” – Lukács 23,46 –
Első pillantásra úgy tűnik, hogy ez a
„teljes békesség” a véget, vereséget hozta el. De amikor megértjük a szívünkkel
(mert a fejünkkel nemigen érthető), hogy
Jézus Krisztus „érettem, miattam és helyettem” adta oda szeretetből az életét,
hogy halálában életet nyerjünk… belenyelünk a könnyeinkbe, miközben szépen,

lassan elárasztja szívünket a „teljes békesség”… s megéljük a „győzelmes jobbot”, a
Húsvétot, a Feltámadást: Jézus Krisztusét,
s általa a magunkét is.

Bálint Klári
Kívánom e mostani vírusos, böjti, különös időben az út bejárását „teljes békességben”, örömmel megérkezve a Húsvét
életet adó „teljes békességébe”.
E „maradj otthon” zarándokúthoz osztjuk meg örömmel a most megszületett
gyülekezeti honlapunkat (balintklari.
fw.hu), ahol kétévnyi, a maglódi református templomban elhangzott bátorító, erőt
adó igehirdetések hanganyaga található.
Egyelőre csak számítógépről tölthetők le
az igehirdetések.
És ha majd újra tarthatunk istentiszteletet a templomunkban (ahová szeretettel
várunk bárki érdeklődőt, elsősorban az
ecseri reformátusokat, hisz ez az ő templomuk, gyülekezetük is; Maglód, Ady utca
15.), az vasárnaponként 10.30-tól élő közvetítésben, online is hallható a következő
linken: http://radio.juhand.hu:8000/maglodref.mp3
Református ügyintézéssel kapcsolatba
emailen: balintklari0916@gmail.com vagy
telefonon: 0630/20 90 710 megtalálható
vagyok. Szép református köszöntésünkkel
búcsúzom szeretettel: áldás, békesség!
Bálint Klára
Maglód-Ecser-Mende-Sülysáp-i
eformátus lelkipásztor
mentálhigiénés szakember
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Járvány
Elveszítetted a jól bejáratott életmódodat. A kényelmes fotelodat, ahol
biztonságban érezted magad. Ehelyett
új szabályokhoz kell alkalmazkodnod.
Természetes igény a fizikai kontaktus,
de ez most a szűk családra korlátozódott. Hasznos dolog a virtuális kapcsolat, de ez már sok belőle. Mesterséges
világ, természetellenes, személytelen.
Kiszolgáltatottság, veszélyérzet, aggodalom, felelősségérzet, távolságtartás,
bezártság, bizonytalanság, félelem,
depresszió. Üres utcák, szellemvárosok,
katasztrófafilmek, szürrealitás. Mint
akinek a lába alól kicsúszott a talaj. Aki
eddig segítő volt, most nem egyszer ő
szorul segítségre. Egészségügyben, közszolgálatban, családban egyaránt. Minimum lelkileg. Vannak, akik anyagilag is.
Egy tényt határozottan szögezzünk
le, minden további erre épül: ezt a koronavírus-járványt nem Isten küldte.
Ő a Fiát küldte. Mert szeret. Mert boldognak akar. Odaát örökké, és már itt is.
Amikor ezeket a sorokat írom, pár nap
választ el minket a nagyhéttől. Krisztus
számára a saját életénél is fontosabb a Te
boldogságod. Ennek a súlyát emberileg
képtelenség felfogni. Csak szemléljük a
szeretet ekkora mértékét, és élvezzük.
Újra és újra rácsodálkozunk, és nem
győzzük megköszönni.
Isten ennyire szeret, de akkor hol van
ilyenkor? Melletted van, Veled van. Veled érez, együtt szenved világszerte a nálad komolyabban szenvedőkkel: a magányosokkal, a betegekkel, a haldoklókkal,
a gyászolókkal, a segítőkkel. Krisztus
egyszer s mindenkorra megtapasztalta, mi a testi és lelki szenvedés. Nem
lehetsz olyan helyzetben, amiben Ő
magadra hagyna. Számára nem közöm-

bös, mit érzel, mit élsz át. Már hogyan
volna közömbös, amikor eleve azért teremtett meg Téged, hogy a boldogságát
Veled is megoszthassa? Életeden, és az
emberiség egész történelme során ezt
teszi. Észreveszed ennek a jeleit? Ahogy
a jelen helyzet görbe vonalain Ő ma is
egyenesen ír az életed könyvében? Sose
szűnj meg hálát adni, ez a lelkület Téged
is a nehézségek fölé emel. Többet lehetsz
a családoddal. Jobban figyelhetsz az elhanyagolt idősekre. Több időt tölthetsz
Istennel imában. Rutinossá válhatsz a
figyelmes szeretet apró gesztusaiban
otthon és a sorbanállásokban. Önként
segíthetsz. Felébredhetsz, felnyílhat a
szemed arra, mi érték igazán, és választhatod azt. Egyszóval: kibontakozhatsz.
Elkötelezettebb, koncentráltabb, hitelesebb keresztény lehetsz. Tehát boldogabb és boldogítóbb.
Hol van ilyenkor Isten? A szenvedő mellett, a szenvedőben. És Benned,
amikor szeretetből teszed a jót. „Amit
a legkisebbek közül eggyel tettetek, velem tettétek.” Hiányzik még a fotelod?
Már nem. Nem vagy körülmény-függő.
Tudsz Te most is szeretni. Mint a hitükért üldözöttek a börtönökben. Félelem? Nem, ráhagyatkozás az Úrra. Aggodalom? Nem, bizalom. Depresszió?
Nem, remény. Tedd félre a büszkeségedet. Merhetsz gyenge lenni. Nem kell
önerőből küzdened, vergődnöd. Merj
belesimulni Mennyei Atyád tenyerébe,
ott megnyugodni, és onnét tenni a jót,
szeretni. Amikor Te gyenge vagy, akkor
tud Isten erős lenni Benned… (vö. 2Kor
12,10)
Testvérem, áldott Feltámadást kívánok Neked mindenből:
Balázs atya
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