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Nagyközségünk minden lakójának
áldott, békés karácsonyt és eredményekben
gazdag
g
g újj évet kívánunk!
Vinšujeme Vám požehnané Vianoce a šťastlivý Nový rok!
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Hősies küzdelem a Lakyban a jelenléti oktatásért
Az előző Cserfa megjelenése óta nagyot
változott a vírushoz és fertőzöttséghez
kapcsolódó helyzet a Laky Ilonka Általános Iskolában.
Mindazok ellenére, hogy maximálisan betartottuk a takarítási, fertőtlenítési,
maszkhasználati szabályokat és eljárásrendet, megjelent a Covid az intézményben.
Több pedagógus és diák tesztje lett pozitív,
többen kontaktként kerültek karanténba.
Ez elég nagy riadalmat keltett. Én mégis
úgy gondolom, hogy amíg csak lehet, az
oktatás legyen jelenléti és ne digitális még
akkor is, ha bizonyos napokon több volt a
helyettesítés. A gyerekek nem szigetelődnek el egymástól, a szülők el tudnak menni
dolgozni, a jelenlétben folyó tanítás-tanulás sokkal hatékonyabb és eredményesebb.
Azoknak a szülőknek pedig, akik nagyon
féltik gyermekeiket, illetve a családban
van veszélyeztetett személy, lehetőségük
van otthon tartani csemetéjüket.
Ennek ellenére az utóbbi napokban
a viccbeli nyuszikának kezdtem érezni
magam. Tudják, aki akkor is kap pofont,
ha van rajta sapka, és akkor is, ha nincs.
Megértem, hogy mindannyian mások
vagyunk, más az érzékenységi szintünk,
máshogy tűrjük a stresszt, mást élünk meg
krízisnek, máshogyan juttatjuk kifejezésre
az érzéseinket. De higgyék el, hogy döntéseimet mindig egy dolog motiválja: minél
jobb legyen a legtöbb gyereknek, és így

a legtöbb családnak is. Ezért hoztam meg kességeit ismerhették meg a gyerekek.
azt a döntést, hogy amíg el tudjuk látni a (Nobel-díj, gasztronómia, mitológia, műfeladatunkat, és felsőbb szervek nem ren- vészet, vikingek) Gálné Nagy Krisztina
delnek el mást, addig a jelenléti oktatást kolléganőm felvette a kapcsolatot a konzulátusokkal, skandináv cégekkel, akik
támogatom.
A járvány miatt rendezvényeink, prog- prospektusokat, különböző kiadványoramjaink átalakulnak,
vagy ha szükséges,
akkor elmaradnak. A
Luca-napi vásárunk
(december 12-én) elmarad, a központi
Mikulás és karácsonyi
ünnepségünk formája
megváltozik, iskolarádión keresztül hallgathatják meg a gyerekek
a harmadikosok és negyedikesek műsorát.
A fogadóórát is online tartottuk november Részlet az iskola videójából
30-án. A szülők előre be
bbejelentkezhettek,
jellentk
tkezhhett
ttekk kat,
kat kkártyát,
kat
árttyáát kulcstartót, cipőre felrakható
a pedagógusok pedig abban az időpont- fényvisszaverőt, tornazsákot, zászlót, stb.
ban videóhívásokat indítottak a Microsoft küldtek iskolánknak.
Végezetül mindenkinek jó egészséget,
Teams-en keresztül. A forma rendhagyó
volt, de azt hiszem, hogy így is hatéko- felelős döntéseket és kitartást kívánok.
nyan le tudtuk bonyolítani. Köszönöm a No, meg még azt is (talán ez a legfontosabb), ne hagyjuk, hogy megmérgezze
szülők rugalmasságát.
A hagyományos Nemzetek napja pro- emberi kapcsolatainkat ez a pandémia.
Kiss Katalin
jektet sikerült megtartanunk, hiszen itt
nem volt szükség az osztályok keveredéHáziorvosi rendelések
sére.
Idén Skandinávia országainak érde- december második felében
Tájékoztatjuk Önöket, hogy decemberben néhány változás lesz a rendelési időben. A falu
egészségügyi ellátását a következő napokon a
II. számú praxis háziorvosa végzi.
December 12. szombat (munkanap): rendel Dr. Hahn Mária: 8-12-ig
(sürgős esetben 16-órától Maglód központi
ügyelet igénybe vehető )
December 23. szerda:
Dr. Hahn Mária rendelése: 14-16-ig tart.
(sürgős esetben 16- órától Maglód központi ügyelet igénybe vehető)
December 28. hétfő: Dr. Hahn Mária rendel: 14-18-ig
December 29. kedd: Dr. Hahn Mária rendel: 8-12-ig
December 30-31. Dr. Hahn Mária szabadság miatt nem rendel, helyettese Dr.
Kovács-Kléh László a saját rendelési idejében.
Jó egészséget, kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kíván!!
Dr. Hahn Mária, Anita és Erika
Maglód központi ügyelet telefonszáma: (06
29) 526 140

Szlovák
ételek szakácskönyve
November végén jelent meg a Nagyanyáink
konyhájából – Takto varila starká című
szakácskönyv, mely a pestkörnyéki szlovák
őslakosságú települések hagyományos ételeit
mutatja be.
A könyv több mint 130 receptet tartamaz,
ezek közt találhatók levesek, egytálételek,
húsételek, tésztaféleségek, főzelékek és édességek is. Ecserről 16 hagyományos étel került
az albumba, temészetesen nem maradhatott
ki a híres ecseri lakodalmas örömkalács – a
radosznyík – sem, de többek közt megismerhetjük a virágvasárnapi babfőzelék, a farsangi
siska, vagy a karácsonyi ostya hagyományos
receptjét is.
Az ínycsiklandozó étkek színes fényképek
kíséretében elevenednek meg a kétnyelvű kiadványban, melyet szeretettel ajánlunk mindenki figyelmébe.
A könyv rendelhető a szerzőknél:
Aszódi Csaba András 06 30 633 4883, Lukics Gábor 06 20 969 2044
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Számvetés egy nehéz évről
Az év vége felé közeledve értékeljük az
elmúlt 12 hónap történéseit.
Ez az év teljesen másként alakult, mint
az előzőek, az idei évre az aggódás volt
jellemző, ezek mellett sajnos a kora tavasszal elkezdődő pandémiás helyzet
sok fejlesztési elképzelésünket is átírta. Ahogy a családokat kizökkentette a
normál hétköznapi életéből, úgy az önkormányzatnak is sok gondot okozott
a vírus. Kezdetekben a védekezés egy
olyan dolog ellen, amiről nincs ismeretünk, később pedig az újabb és újabb
akadályok, problémák leküzdése, amit
ez az állapot generált. A tavasz végéhez
közeledve már bizakodóak voltunk, hogy
lassan vége ennek a rémálomnak. A nyár
egy kis megnyugvást és feltöltődést hozott, nagy szükség volt már rá. Most a
2. hullámban pedig ismét az aggódásé a
főszerep. Nagyon szomorú voltam, hogy
szinte az összes rendezvényünket le kellett mondanunk, de remélem, és nagyon
bízom benne, hogy lassan visszatérhetünk
a megszokott életünkhöz.
A pandémiás helyzet több beruházásunk
elhúzódását okozta, sokszor a kivitelezést
végző cég munkavállalóinak betegsége,
vagy a betegségének megelőzése érdekében tett intézkedések miatt, de volt olyan
is, amit szándékosan halasztottunk el jövőre. A település környezetében több nagy
beruházás kezdődött el, ezekről igyekszem
folyamatosan tájékoztatni lakosainkat.
Épül a JYSK raktára, a LIDL raktára,
a CRYSTENS raktára már elkészült, rövidesen üzemelni is fog. Több beruházó
érdeklődött a területek tulajdonosainál,
akkor tudok majd ezekről beszámolni,
amikor a tulajdonbejegyzések megtörtén-

Ünnepi miserend
24-én 24h: karácsony kötelező főünnepén
éjféli mise, előtte „zenés áhítat énekekkel,
szentírási idézettel vagy versekkel
25-én 9h: ünnepi mise
26-án 9h: karácsony másnapjának szentmiséje
27-én 9h: a Szt. Család ünnepe, a szentmise
végén a családok és az új bor megáldása
28-30-án nem lesz szentmise
31-én 18h hálaadó szentmise
1-én 18h Szűz Mária Istenanyasága kötelező főünnepének szentmiséje
6-án 18h: vízkereszt kötelező főünnepe.
(Az időpontok a központi rendelkezések szerint változhatnak)

nek és hozzánk eljutnak.
Nem csak külső fejlesztések voltak ebben az évben, a nehézségek ellenére így
is jónéhány saját beruházásról tudtam
beszámolni, aminek nagyon örülök. A teljesség igénye nélkül engedjék meg, hogy
röviden ismét bemutassak a beruházások
közül párat. Néhány utcában sikerült járdát építenünk, az Andrássy Utcai Óvoda
udvarára pályázaton nyert támogatásból
és jelentős saját forrásból új játszóelemeket tudtunk telepíteni, az udvar részleges

játékok telepítését
is befejezni. Dr.
Szűcs Lajos országgyűlési képviselő átadta az
óvodavezetőnek
a
használatbavételi engedélyt,
és
tájékoztatott
minket, hogy az
óvodaudvarra benyújtott pályázatunk is sikeres lett, ezzel
köze 5 millió
forinttal többet
tudunk
játszóeszköz
vásárlására
költeni.
Elkészülhetett (hosszas
küzdelem
és
várakozás után) az
Attila
utcai
vasúti
átjáró biztonsági
beruházása.
Több sikeres
Dr. Szűcs Lajos, Kéri Tiborné és Gál Zsolt a megújult óvóda
pályázatunk
használatbavételi engedélyének átadásán
volt
ebben
rendezését is sikerült elvégeznünk. A az évben is, ezekről és a pályázati célok
templom melletti területen megvalósított megvalósulásáról folyamatosan beszásportpark után kültéri sporteszközöket te- moltam itt a Cserfa újság hasábjain is.
lepítettünk az iskola udvarára is.
Nagyon fontosnak tartom, hogy optimista
Az idei év legnagyobb beruházása a hozzáállással kell tennünk a dolgunkat,
Cserfa Kuckó Óvoda felújítása és bővíté- ennek megfelelően rengeteg tervvel kezdse is a végéhez ért. December elején meg- jük majd el a 2021-es évet, bízom benne,
kaptuk a használatbavételi engedélyt. A hogy ezek közül a legtöbb megvalósulhat!
költözés elkezdődött, januárban birtokba
Figyeljünk és vigyázzunk egymásra!
vehetik a gyerekek. Köszönöm az óvoda
Magam és a képviselő-testület nevében
dolgozóinak, a szülőknek és az EKO Kft. kellemes karácsonyi ünnepeket és sikedolgozóinak a segítséget. A hivatalos át- rekben gazdag boldog új évet kívánok
adó ünnepséget csak később tarjuk meg, minden kedves ecseri lakosunknak!
addigra szeretnénk az udvar rendezését, a
Gál Zsolt polgármester

Segítünk az ellátásban
Ecser Nagyközség Önkormányzata kiemelten fontos ügynek tekinti az ecseri emberek egészségének megőrzését és ellátásának biztosítását.
A koronavírus-járvány terjedése okán szeretnénk ismét felajánlani szolgálatainkat azoknak a
személyeknek, akik idős koruk miatt vagy egyéb okból a koronavírus-járvány következtében
segítségre szorulnak. Ugyanígy szeretnénk segíteni azoknak, akik hatósági házi karanténban
vannak vagy járványügyi megfigyelés alatt állnak és maguk ellátásáról gondoskodni nem képesek.
Akik a koronavírus helyzet miatt önmaguk ellátásában segítségre szorulnak, munkaidőben
forduljanak az Ecseri Polgármesteri Hivatalhoz a 06-29/335-166-os telefonszámon.
Ecser Nagyközség Önkormányzata
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Új korszak kezdődik az életükben
Januártól szegényebb lesz az ecseri önkormányzat munkatársainak csapata, mivel két oszlopos tagja is nyugdíjba vonul az új év kezdetével. Moskovicz Miklósné
Ági és Ferancz Józsefné Gertrúd mindketten hosszú éveket töltöttek el a településvezetésnél s ez idő alatt mindketten szinte nélkülözhetetlenné váltak emberségükkel, lelkiismeretes, pontos munkájukkal. S most, hogy közeleg a búcsú pillanata –
noha vágynak már a mozgalmas munkanapok utáni békés pihenőre – fájó szívvel
gondolnak azokra a kedves, segítőkész munkatársaikra, sőt barátaikra, akiktől el
kell válniuk. De megmarad az együtt töltött évek emléke annak minden örömével
és bánatával, sikerével és kudarcával, amelyből valamennyien együtt részesültek.
S természetesen az elválás nem szól örökre, s ha csak egy röpke időre is, néha
azért majd be-bekukkantanak a hivatalba, mert a szívük visszahúzza őket. De a
segítséget sem tagadják meg régi kollégáiktól, ha kérik őket, mert ez számukra
természetes. S ennek bizonyára nagy hasznát veszi majd családjuk is, amihez jó
egészséget és sok örömet kívánunk mindkettőjüknek!
Mióta Ferancz Józsefné Gertrúd 1980ban letette az érettségi vizsgát s első
munkahelyén, az akkori társadalombiztosítási igazgatóságon elkezdett dolgozni,
folyamatosan munkaviszonyban állt.
Így idén év végén érkezett el számára
az a pillanat, hogy igénybe vegye a nők
kedvezményes nyugdíjazási lehetőségét
s visszavonuljon az aktív munkavégzéstől. Közvetlenül az érettségit követő évek
jelentős változásokat hoztak az életében.
1981-ben férjhez ment, majd 1982-ben
megszületett a lánya is, Georgina. 1983.
újabb fordulatot hozott, ugyanis ekkor
kezdtek el férjével építkezni Ecseren. Ezt
megelőzően nem itt laktak, ám nagyon
megtetszett nekik a település, az igazi falusi nyugalom és persze a főváros közelsége, ahová könnyűnek ígérkezett bejárni
dolgozni. Egyszóval ideálisnak találták
arra, hogy itt alapozzák meg későbbi életüket.
Akkoriban még egyszerűbbek voltak a
szabályok, így majdnem az egész házat
családi összefogással, saját maguk építették fel, amibe végül is 1985-ben sikerült
beköltözni. Így második gyermeke, Péter
már ide született 1987-ben. Ezt követően
pedig Ecser vált életük fő színterévé, a
gyerekek is itt jártak óvodába, majd iskolába. Egy rövid vállalkozói kitérő kivételével pedig Gertrúd is ugyanazon a
munkahelyen dolgozott – bár aminek a
neve néhányszor az idők során megváltozott – s nyugdíjmegállapítással foglalkozott először mint előadó, majd pedig mint
revizor.
Sajnos azonban a vasúti közlekedésben
adódó nehézségek miatt a bejárás nehézkes volt, így Gertrúd sajnálta az arra
elfecsérelt időt, amit tulajdonképpen a
családjától vett el, ami számára mindig is

a legfontosabb volt az életében. Szerencsére egy korábbi kolleganője, Török Ildikó, aki egyben a barátnője is volt, akkor
már Ecseren dolgozott a polgármesteri
hivatalban. Tőle értesült, hogy pénzügyi
előadót keresnek s kapott bátorítást, hogy
pályázza meg a kínálkozó lehetőséget.
Így került aztán 2007-ben az önkormányzathoz, ahonnan 13 év után most nyugdíjba vonul. A több száz főt foglalkoztató
munkahely után nagyon érdekes volt számára egy családias közegbe csöppenni,
ahol volt már néhány korábbi ismerőse,
de volt, akit csak ekkor ismert meg.
Ám érzése szerint hamar sikerült beilleszkednie ebbe a közösségbe. Eleinte
pénzügyi főelőadóként, majd a polgármesterváltást követően a polgármester
asszisztenseként dolgozott. Mindkét időszak alatt jól érezte magát és soha, egy
reggel sem volt olyan, hogy nehezére
esett volna munkába indulni. Az elmúlt
évek tapasztalatai pedig azt mutatják számára, hogy nagyon tanulságos egy önkormányzat munkáját belülről látni. Egyszerű lakosként hajlamos az ember azt
hinni, hogy mindenért az önkormányzat
vagy a hivatal a felelős, és egy-egy dolog
elintézése, kivitelezése csak a polgármester vagy a képviselő-testület akaratától
függ. Ez messze nem így van! Nagyon
sok a buktató, szabály, ami miatt sok jó
terv vagy elhatározás falakba ütközik és
így nem valósulhat meg. Ezért azt szokta
mondani, hogy minden lakosnak kellene
egy rövid időt a hivatalban dolgozni és
akkor jobban értenék a folyamatokat és
talán megértőbbek is lennének.
A nyugdíjban töltendő éveket illetően
pedig Gertrúd úgy érzi, hálával tartozik a
sorsnak, hogy mindkét gyermeke a településen él a családjával, s így módja lesz

nemcsak segíteni nekik, hanem mind az 5
unokájával napi szintű kapcsolatot is tud
majd tartani.
2018 szeptemberében nagy tragédiát
jelentett számára férje halála, amit csak
a családi háttér segítségével sikerült átvészelnie. Gertrúdnak mindig is nagyon sokat jelentett és jelent most is a család, s ez
az, amiért már nagyon várta a nyugdíjat.
Ezt nagyon sokszor mondta a hivatalban
is, ami miatt még lelkiismeretfurdalása is
támadt, hogy a kollegák nehogy félreértsék! Reméli, hogy ez nem így történt, hiszen szeret mindenkit, akivel ebben a 13
évben dolgozott.
S hálásan köszön nekik mindent: a közös munkát, a segítséget, a tapasztalatot,
a szabadidős jókedvű kirándulásokat. S
mindannyian nagyon hiányozni fognak!
De azért majd egy-egy tál sütivel néhanapján meglátogatja őket!
Egy hónap híján 27 év, az ecseri önkormányzatnál töltött idő után 2020 végével
nyugdíjba vonul Moskovicz Miklósné
Ági is. S noha úgy érzi, eljött az ideje
a megérdemelt pihenésnek, mégis fájó
szívvel hagyja itt azt a kollektívát, ahol
nemcsak kedves, segítőkész kollégákkal
dolgozhatott, de akik között számos barátra is talált. Most is – csakúgy, mint 27
évvel ezelőtt – Maglódon él a családjával.
Az érettségi után azonban innen kissé
távol esett első munkahelye, hiszen Budára járt dolgozni tömegközlekedéssel a
rendőrséghez, ahol sikerült elhelyezkednie. Ez pedig napi másfél-két órát jelentett oda s ugyanannyit vissza. Ezt a nagy
időveszteséget azonban nehezen engedheti meg magának egy dolgozó édesanya.
Áginak ugyanis ekkor kezdte az iskolát
a kisfia, a kislánya pedig óvodába járt.
Ezek a körülmények érlelték meg benne
aztán a váltás szükségességét, és ezért
döntöttek úgy a férjével, hogy új munkát keres. Szerencsés módon ekkoriban
hallotta, hogy Ecseren állást hirdetnek az
önkormányzatnál, amire jelentkezett is. S
miután személyes megbeszélést folytatott a polgármester úrral, beadta az áthelyezési kérelmét és került át Ecserre, ahol
az évek során egy rendkívül sokoldalú,
szinte nélkülözhetetlen munkaerővé vált.
Eredetileg titkárnői feladatok, valamint a képviselő-testületi ülések jegyzőkönyvvezetésével kapcsolatos teendők
ellátására vették fel, ám hamarosan kiderült, hogy ennél lényegesen sokrétűbb
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lesz majd a munkája. Ehhez az összetett
feladatkörhöz pedig kitartó szorgalommal és igényességgel mindig megszerezte a szükséges képesítéseket is. Már az
első évben rábízták a hivatali dolgozók
munkaügyeinek intézésével kapcsolatos
teendőket, aminek ellátásához letette a
közigazgatási alapvizsgát, majd rögtön
beiratkozott egy kétéves személyügyi
ügyintézői szakképesítést adó képzésre is. Emellett különböző informatikai
tanfolyamokon keresztül folyamatosan
bővítette a rendőrségnél megszerzett
számítógépes ismereteit. Az i-re a pontot végül is az az andragógusi diploma
tette fel, amit 2009-ben szerzett a Pécsi

sikeresen abszolvált. Az pedig Ági segítőkészségének mindennél ékesebb bizonyítéka, hogy ezt a tudását az Ecseren élő
hallássérültek segítségére is tudta kamatoztatni. Ennek során nagyon kedves embereket ismerhetett meg, s külön öröm
számára, hogy segítségükre lehetett.
Az emberekkel való kapcsolatok
egyébként is kiemelt szerepet játszanak
s mindig is játszottak Ági életében. Már
titkárnői munkája keretein belül is sok
ecserivel ismerkedett meg, akiknek mindig a legjobb tudása szerint igyekezett
segíteni s megoldani problémáit. A munkaügyek, nyugdíjba vonulások intézésekor pedig szinte minden intézményben
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Temetői
megemlékezés

Zenei áhítattal és imádsággal emlékeztünk elhunyt szeretteinkre az Ecseri Temetőben 2020. november elsején késő
délután. A Római Katolikus Egyházközség és a Zöld Koszorú Hagyományőrző Kör által együttesen rendezett
szertartást Nyerges László akolitus tartotta meg. Közreműködött az Újhartyáni
Fúvószenekar, akik egyházi és régi szlovák énekeket játszottak.

Utolsó percek a hivatali munkában
Tudományegyetemen. Ezzel a tudással
felvértezve aztán már az önkormányzat
valamennyi dolgozójának munkaügyeit
intézhette.
Eközben bővült alapfeladatainak köre
is. Így már nemcsak a képviselő-testületi
ülések jegyzőkönyvét vezette, hanem az
ülések előkészítése s a képviselők részére kiküldendő anyagok összeállítása is az
ő hatáskörébe került. Mindezek mellett
természetesen számos, előre nem látott
s csak menet közben adódó problémát is
meg kellett oldania. S miután a munkahelyi teendőivel kapcsolatos valamennyi
magas szintű elméleti ismeretnek birtokába került, az élet újabb erőpróba elé
állította.
A családjában ugyanis olyan nehézség
állt elő, aminek megoldásához jeltolmácsi ismeretek váltak szükségessé. Így beiratkozott egy siket jelnyelvi tanfolyamra, amit végül alap- és középfokon is

dolgozó emberrel találkozott s alakított
ki személyes ismeretséget s igyekezett
mindig az ő megelégedésükre dolgozni.
Munkájának alapmotívumát ugyanis az
a törekvése adja, hogy mindig azt tűzte
ki célul az ügyek intézése során, hogy
úgy végezze azokat, mintha személyesen
is érintett lett volna s ahogy ő is szerette
volna, ha saját dolgait rendezik.
Sajnálatos módon a koronavírus-járvány megakadályozta abban, hogy személyesen el tudjon köszönni azoktól a
kedves ecseri emberektől, akiktől ő is sokat tanult és kapott itt tartózkodása során.
Ám remélhetőleg erre még kötetlenebb
keretek között, egy-egy véletlen találkozás vagy rendezvény alkalmával a későbbiekben mégis nyílik majd lehetőség!
Az elkövetkező időkben azonban Ági a
saját családjában fogja elsősorban kamatoztatni sokoldalúságát, ami bizonyára
most is sok örömet fog neki adni.

A tökfaragó
verseny
eredményei

Az első helyezett munkája
Ecserii eleink
E
l i k már
á akkor
kk ffaragtak tököt,
mikor még nem is hallottak a Halloweenről. Ezt a népszokást szeretné fenntartani az Ecseri Szlovák Önkormányzat és a Rábai Miklós Művelődési Ház.
2020-ban is meghirdették a tökfaragó
versenyt. Az idei évben internetes szavazás döntött a verseny sorrendjéről. Az
eredmények: I. Abonyi Orsi 515 szavazattal; II. Weiszné Koós Ilona Mónika,
471 szavazattal; III. Az Andrássy utcai
Óvoda 90 szavazattal.
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Csend és nyugalom a faluban
A rendőrök és a polgárőrök éjszakánként
ellenőrzik a kijárási tilalom betartását. Este
8 és reggel 5 óra között kijárási tilalom van
hatályban, mindenkinek haza kell érnie 20
óráig. A tilalom alóli mentesülés egyik esete a munkavégzés, amelyet azonban igazolni szükséges. Szerencsére a polgárőreink
azt tapasztalják, hogy az emberek túlnyomó
többsége szabálytisztelő. 20 óra után kiürül
Ecser, gyalogost nem látni, csak néhány
autó közlekedik. Azok is ritkán. Van olyan
éjszakai óra, mikor egyetlen jármű sem halad át az ecseri főutcákon. Így azután soha
nem tapasztalt csend van nagyközségünkben. Repülők is alig járnak, a repülőtér forgalma 95,7 százalékos visszaesést mutat az
előző év azonos időszakához képest.
Az éjszaka elnéptelenedett utcák a látszat
ellenére nem jelentenek jó terepet a betörőknek, hiszen a járőröző rendvédelmisek
minden mozgásra felfigyelnek, mindennek
utánajárnak.
Az Ecseri Polgárőr Egyesület tagjai készítettek néhány fényképet az éjszakai kiürült utcákról, amelyeket itt közreadunk.
Mindenesetre szokatlan a látvány.

Széchenyi utca

Honlap:
www.ecser.
hu

Zrínyi utca

Köszönetnyilvánítás
Kedves Rokonok, Barátok, Ismerősök, Kollégák
és Szomszédok!
Hálás szívvel köszönjük, hogy eljöttetek szeretett
Édesapánk kegyeleti búcsúztatójára és gyászunkban
támaszt nyújtottatok! A szertartás nemcsak Édesapánk
távozásáról, hanem életéről és hagyatékáról is szólt. Ez a
hagyaték a családja, barátai, a közös emlékek,
a felejthetetlen humora, mosolya, illetve az az ajándék,
amit nekünk hagyott, hogy ismerhettük, vagyis Ő maga!
Köszönettel: Szatmári Család

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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Az angyalok visszatértek Ecserre
Biztosan sokan emlékeznek még rá,
hogy egykor az ecseri templom belső
terében - a diadalív feletti részen - két
ecseri népviseletbe öltözött angyalábrázolás kapott helyet, mely igazán jellegzetesen ecserivé tette a templomot.
Büszkék is voltak rá az ecseriek, de
sajnos a 90-es évek elején a többi falfestménnyel együtt eltávolították a népviseletes angyalokat is.
Az Ecseri Szlovák Önkormányzat
elődeink örökségét felelevenítve rekonstruáltatta a két angyalt a Búdka
belső terében. Az eredeti ábrázolást követve egyikük kék népviseletben búzakalászkévét tart kezében, a másik pedig
rózsaszín ruhában gyümölcsöket hoz
kötényében. Reméljük, méltó dísze lesz
az új falfestmény településünk központjának.
A Búdka rövid története:
A faluban a 19. században négy kápolna épült „parasztbarokk” stílusban.
A köznyelv ecseri tót tájszólással búdkáknak nevezte a Széchenyi és Zrínyi
utcákban álló falusi kápolnákat, melyek
úrnapi körmenetek alkalmával szakrális szerepet töltöttek be az ecseriek
életében. Az 1970-es években sajnos
elbontották ezeket a faluképet meghatározó jellegzetes épületeket. Múltunk és

Így tértek vissza a búdkába

Amikor még meg voltak az angyalok a templomban
elődeink iránti tiszteletből az Ecseri Zelený veniec Hagyományőrző Kör és az
Ecseri Szlovák Önkormányzat rekonstruáltatta az egyik kápolnát.
A búdkában álló 19. századi neobarokk kereszt korábban a régi ecseri plébánián, később a Kálvária utcában állt.
A műemléki értékű feszületet Ecser Önkormányzata és az ecseri római katolikus egyházközség restauráltatta.
Az ecseri népviseletet viselő angyalokat a templom korábbi falfestése alap-

ján rekonstruáltatta az Ecseri Szlovák
Önkormányzat.
A kápolna északi oldalán a szlovák
lakosság Ecserre érkezésének 300 éves
jubileumára készült emléktábla kapott
helyet.
A Búdka bejárata fölött található felirat egy régi ecseri szlovák imádság
részlete: “Svatý Kríž na ňom umrev Pán
Ježiš”. “Szent Kereszt, ezen halt meg az
Úr Jézus”.
Aszódi Csaba András

Messzebbről is szépek
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A nyugdíjasoknak nagyon hiányzik a közösségi élet
Amikor a Nyugdíjasklub februárban megtartotta a 2019-es évet értékelő beszámoló
közgyűlését, még nem is sejtették, hogy
milyen rendkívüli, eddig soha nem tapasztalt nehézségekkel kell majd szembenézniük 2020-ban. Pedig már összeállították
az éves programot és elkészítették a költségvetést is – ám arra még álmukban sem
mertek volna gondolni, hogy mindebből
csak az évértékelő taggyűlés valósulhat
meg és mindössze egy kirándulás Cserkeszőlőre, amelyen 30 fővel sikerült részt
venniük júniusban.
A közösségi élet nélkül nehezebben telnek a napok valamennyiük számára. Ezért
még szerencsésnek is mondható, hogy a
vezetőség az utóbbi időben kicsit jobban
el volt foglalva, mert folyamatban volt a
klub egyesületté alakulása. Mint Sosovicza Jánosné Mariska néni, a Nyugdíjasklub elnöke elmondta, a vezetőség
hasznosan töltötte napjait a kényszerpihenő alatt is, aminek
eredményeképpen
benyújtották
az
egyesületté
való
alakulásra vonatkozó kérelmet s jelenleg azt várják, hogy
megérkezzen a váSosovicza Jánosné lasz. Mindebben a
komoly munkában
pedig nagy segítségükre volt Barta Zoltán
jegyző, akire minden problémás kérdés
rendezésében mindig számíthattak. Különösen nagy szerencsének mondható, hogy
Ecseren a nyugdíjas klub minden tagja fegyelmezetten otthon várja, hogy egyszer
majd végre elmúlik a járvány s így az ég
is újra kiderül.
Ám hogy mennyire szeretnék már ismét
régi életüket folytatni mi sem bizonyítja
jobban, minthogy augusztus hónapban már
újra elkezdték a táncpróbákat. Ezek alkalmával olyan távolságot tartottak egymástól, hogy szinte nem is érintkeztek. Sőt,
viselték a szájmaszkot is, sajnos azonban
rá kellett jönniük, hogy abban nem lehet
énekelni. Mivel azonban a megbetegedések száma időközben ismét emelkedni
kezdett, így megijedtek a tendenciától, s
a vezetőség úgy döntött, hogy továbbra is
felfüggesztik a próbákat.
S noha Mariska néni ugyan egy udvarban lakik a fiával, ám mivel ő dolgozni jár,
személyes találkozás alkalmával megtartják az előírt távolságot. Az unokáival pe-

dig sajnos csak telefonon tud kapcsolatban
lenni, hiszen ők is dolgoznak, a dédunoka
pedig ovis. Hasonlóképpen kihagyják a
családi ünnepségek megtartását is, hiszen a
fiatalok megértik a problémát és vigyáznak
az idősekre. S hogy ilyen szigorú korlátok
között hogyan lehet mégis nemcsak hasznosan, de kellemesen is tölteni az időt?
Arra Mariska néni megtalálta a megoldást:
énekel otthon éppen úgy, mintha a Kultúrcsoport fellépésére készülne, sőt, ha ideje
engedi, új énekeket is tanul. Emellett sokat
olvas és sok időt tölt a kertben is, tehát remekül el tudja foglalni magát.
Hasonlóképpen a Kurunczi házaspár
is bezárkózni kényszerült a járvány megjelenése óta, így most ők sem mennek el
otthonról sehová. Jóllehet, júniusban lehetőségük lett volna egy hévízi üdülésre,
ám mégis biztonságosabbnak találták, ha
most kihagyják azt. A gyerekeik nagyon
óvják és mindennel kiszolgálják őket. A
lányuk, aki családjával Ecseren él, a mindennapi ellátásukban vesz részt, s 3 fiú
unokájuk közül a legkisebb, aki most 15
éves, naponta hozza nekik a friss pékárut.
Ám a teraszon keresztül adja be azt, hogy
elkerüljék a személyes kontaktussal járó
fertőzésveszélyt. Fiuk pedig Monorról
szervezi meg az éppen aktuális teendőket.
Így pl. tavasszal az egész családnak megrendelte és szüleinek házhoz is szállította
a paradicsom- és más zöldségpalántákat –
ám annyira betartva az egészségügyi óvintézkedéseket, hogy a lakásba még csak be
sem lépett. Emellett a szükséges gyógyszerek beszerzéséről is ő gondoskodik, míg a
kisebb napi teendők Évikére hárulnak. S
most, a második hullám idején továbbra
is ez a már jól bevált menetrend működik
tovább. De a vírus okozta rendkívüli helyzet megváltoztatta családi szokásaikat is. S
jóllehet, a különböző név- és születésnapok egymástól eltérő időpontokra esnek,
mégis sikerült megoldást találniuk, hogy
a körülményekhez igazodva mégis meg
tudják köszönteni azokat. Így aztán a fiuk
50., a kislány unokájuk 20., a nász
házaspár 70. születésnapját, valamint fiú unokájuk
névnapját egy közös kinti partival
sikerült megünnepelniük. Legutóbb
pedig a Lajos na-

pot köszöntötték, ám azt is rendhagyó módon, két részre bontva a családot, hogy ne
legyenek sokan egyszerre egy helyen.
De nemcsak a nyugdíjas klubban állt
le az élet, hanem még az orvosi rendelőben is rendhagyó biztonsági intézkedések
vannak érvényben. Ennek köszönhetően
nincs várakozás, mert mindenki időpontra
megy, amit be is tartanak. Viszont annál
pezsgőbbé vált az élet a házaspár szűkebb
háza táján. Tavasszal például Lajos ültette el a kertben az
összes
palántát,
most ősszel pedig
a befőzés töltötte ki
napjaik nagyrészét:
először jött a lecsószezon, majd pedig
elkezdett hullani az
Kurunczi Lajosné
alma, azzal kellett
tehát foglalkozniuk. Sőt, később a levelek
is potyogni kezdtek, folyamatos teendőt
adva tehát az elsöprésükkel. De egy kertes ház mindig rejteget valami tennivalót:
locsolni kell a füvet, kapálni kell, tavasszal
meg kell metszeni a fákat, a szőlőről le kell
tördelni a megnőtt hajtásokat és még sorolhatnánk a számtalan elvégzendő munkát.
Emellett azonban az is köztudott, hogy a
mindig tevékeny Lajos nemcsak szeret barkácsolni, de igen ügyes keze is van az ilyen
jellegű foglalatossághoz. Jelenleg pedig
egy olyan félretett feladatba kezdett, amit
már régóta szeretett volna megcsinálni,
ám nem volt rá érkezése. Nyáron, amikor
esett az eső, vagy
nagy volt a hőség,
amit Évike nehezen
visel, igyekeztek
benti elfoglaltságot
találni. Így kitakarították a spájzot,
ami több napot is
Kurunczi Lajos
igénybe vett, majd
rendbe tették a kamrát, hogy az újonnan
készített befőttek is elférjenek majd. De
nem maradt el az ablakpucolás sem, amire
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hamarosan ismét sort kell majd keríteni.
A klubtársakkal, azon belül is elsősorban az idősebbekkel pedig a kezdetek óta
folyamatosan telefonon tartják a kapcsolatot, amire mindannyiuknak igen nagy
szüksége is van. Varga Dánielné Marika
szokásához híven ebben a rendkívüli helyzetben is feltalálja magát s a lehetőségekhez mérten igyekszik hasznosan és kellemesen tölteni a napjait. A járvány kezdetén
mindenki nagyon megijedt a családjában,
s a fia annyira féltette, hogy szinte mindenről letiltotta. Így igyekezett kihasználni e
kényszerű pihenő szülte többletidőt s megcsinálni mindazt, ami máskor talán kicsit
háttérbe szorul. Így kimosta és rendbe tette a fellépő népviseleti szoknyákat, majd
rendet rakott a pincében, sőt a sufniban is
és mostanra szinte már minden ház körüli
teendőt elvégzett. De mint mondta, mégis
mindig akad valami tennivaló, és
a munkának soha
nincs vége. Ezért
nem lehet egyebet
tenni, mint csak
abbahagyni,
ha
valami más progVarga Dánielné
ram adódik. Mert
hogy
Marika
sincs híján és akh
M ik azoknak
k
tív életet él a vírusveszély idején is. S az
elmúlt időszak tapasztalatai azt mutatják
számára, hogy nem lehet a végtelenségig
otthon gubbasztani. Ezért ő továbbra is
folytatja a megszokott, örömtornának nevezett gyógytornát. Sőt, azt is elhatározták, hogy novembertől ismét rendszeressé
válnak majd a nyugdíjasklubban a hétfői
táncpróbák. Ehhez a bátorságot pedig az
Ecseri Néptáncegyüttes megalakulásának
75., a Zöld Koszorú Hagyományőrző Kör
fennállásának 20., valamint a Petruska
Táncegyüttes születésének 5. évfordulója
alkalmából rendezett jubileumi ünnepsé-

gen való fellépésük hozta meg. Természetesen mindig és mindent csak maszkban,
a megfelelő távolság megtartásával végeznek. Sajnos azonban a járvány második
hulláma keresztbe húzta ezt a szándékukat, így jelenleg nincsenek próbák, s csak
a szekrényben lógnak a szépen rendbe tett
fellépőruhák is. De nem maradt le Marika
a művelődési ház kulturális rendezvényeiről sem, és néhány nyugdíjastársával elmentek még színházba is – ám a délutáni
előadásra, hogy ne kelljen késő este, a sötétben hazabotorkálni. Azonban a járvány
ismételt felerősödése ennek a programnak
is véget vetett. A többiekkel pedig Marika is folyamatos telefonkapcsolatban van.
Mindennek ellenére azonban úgy érzi, a
járvány nem tett jót a közösségi szellemnek s egy picit széthúzta az embereket
egymástól. Az utóbbi időszak pedig kellemetlen fordulatot hozott Marika életében,
hiszen megbetegedett s immár hetek óta
az ágyat nyomja otthon. Még tüdőgyulladása is volt, amin szerencsére már túl van
– hála a lelkiismeretes orvosi kezelésnek,
Kovács-Kléh László ellátásának, melynek
köszönhetően sikerült elkerülni, hogy kórházba kerüljön. Ehhez járul hozzá fia odaadó gondozása, aki Marikához költözött,
hogy nagyobb figyelmet tudjon szentelni
ápolásának. Így nincs szükség Szűcs Lajos
országgyűlési képviselő telefonos felajánlására, hogy segít, ha szüksége van valamire. De nagyon jólesett a figyelmessége.
Marika ma már szerencsére jobban érzi
magát s remélhetőleg hamarosan ismét a
régi lesz.
Horváth András ugyan még nem érte el
a nyugdíjas kort, ám pártolótagként hosszú
évek óta vesz részt az ott folyó munkákban, programokban. Ahhoz a zenekarhoz
csatlakozva, melynek az édesapja is egyik
alapító tagja volt, került először kapcsolatba a közösséggel s zenélt rendszeresen
a
rendezvényeiken. Később pedig
az egykori elnök,
Mátrai
Józsefné
invitálta,
hogy
csatlakozzon hozzájuk, ahol azóta
is olyan szeretetteli az egymáshoz
való viszony, ami
elképzelhetetlen
már a mai világban. A vírus okozta
kényszerszünetben
sajnos nélkülöznie kell mindezt, s
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előtérbe kerültek a ház körüli tennivalók,
amiből sosem lehet kifogyni. De több ideje jutott a gyerekeire is, akik most vannak
a fészekrakás időszakában, így be tudott
szállni az azzal kapcsolatos teendőkbe.
Szerencsére még maradt egy kis ideje a
kultúrára is, így ismerkedett egy kicsit a
szintetizátorral és hódolt nagy költőink
műveinek olvasása iránti szenvedélyének
is.
Ám az ő véleménye is egybecseng
a többi klubtagéval: bármennyire
is hasznosan töltik
otthon az idejüket,
nagyon hiányzik
a klub, az ottani
Horváth András
társak, hogy velük
együ
yütt
ütt llehessenek
ehhes
e se
sene
nekk s érezzék, hogy nincsene
együtt
nek egyedül. Az ő korukban nagyon fontos
ez, hiszen lelkileg is tudnak egymásra támaszkodni és segíteni. S ha egyszer végre
ki lehet majd szabadulni ebből a kényszer
szülte helyzetből, minden rendezvény ismét meg lesz tartva, s visszatér az élet, a
próbák, programok, fellépések és kirándulások a régi kerékvágásba.
A koronavírus pedig maradandó emléket
hagy majd mindannyiukban, hiszen ilyen
világméretű járványt nem élt át, sőt hallani
sem hallott róla még a jelenlegi nyugdíjas
korosztály sem.

Szünetel
a személyes
ügyfélfogadás
az Ecseri
Polgármesteri
Hivatalban
Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatom Önöket,
hogy a koronavírus-járvány terjedése miatt
az Ecseri Polgármesteri Hivatalban a személyes ügyfélfogadás 2020. november 5-től
határozatlan ideig szünetel.
Kérem Önöket, hogy ügyeiket telefonon
vagy e-mailben, illetve ügyfélkapun keresztül intézzék. Telefonszámunk: 06-29/335161,
E-mail: polgarmesterihivatal@ecser.hu
Tisztelettel:
Barta Zoltán
jegyző
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Ne féljetek!
E napokban – amikor e cikket írom – újból
és újból összeszorult szívvel figyelem a
híreket: mára mennyivel nőtt itthon a COVID-betegek száma; s Istenem, mennyien
haltak meg, s nemcsak idős, krónikus
betegek. Sokkal rosszabb a helyzet, mint
tavasszal volt. A kórházak tele betegekkel,
az orvosok, ápolók megfeszített erővel
dolgoznak, kimondhatatlan (de talán éppen, hogy újra ki kellene mondanunk, és
ki kellene fejeznünk) nagy köszönet érte!
Érzem magunkon, hogy: félünk. Félünk,
hogy nehogy megbetegedjünk, hogy nehogy meghaljunk mi magunk, vagy a szeretteink. Amennyire tehetjük, próbálunk
vigyázni: szájmaszkot hordunk, kezet mosunk, igyekszünk nagy közösségekbe nem
menni, s vitaminokkal erősíteni immunrendszerünket… és közben – valljuk be,
kicsit vagy nagyon – félünk. Pedig tudatosítanunk kell, hogy a szorongás, a félelem
igencsak meggyengítheti az immunrendszerünket. Nem kívülről támad, hanem
alattomosan: belülről. A gondolataink és
a szívünk felöl. Észre se vesszük, hogy
ijesztőbbnél ijesztőbb gondolatok cikáznak a fejünkben, amik következtében újból
és újból összeszorul, összeszűkül, összeszorong a szívünk. A biológiai szívünk és
a lelki értelemben vett szívünk. Másodpercenként ebből az összeszorongott szívből
viszi a véráram szerte az egész testünkbe,
minden sejtünkhöz a gyászos üzenetet: baj
van, félünk, szorongunk… ti is ezt tegyétek! És a hozzánk lojális sejtek engedelmeskednek: maguk is elkezdenek szűkölni, elkedvetlenülni, elerőtlenedni. És ha a
szorongás (és a testvérei: a keserűség, a
harag, a megbocsátani nem tudás stb.) sokáig megüli, fekélyesíti a szívünket, annak
sejtjeinkbe szétáradó hatása nagy károkat,
különféle betegségeket is előidézhet. De
hát mit tegyünk, hogy ne féljünk, mikor
pedig van, mitől féljünk?
Közeledik a karácsony. Istenem, milyen karácsonyunk lesz? Találkozhatunk
majd távolabbi családtagjainkkal? Megölelhetjük egymást? Megnyugodhat majd
a szívünk egy templom csendjében? Azt
gondolom, hogy a magunk életében, így
karácsony tájt, az imént feltett kérdéseinkre talán soha nem volt még annyira aktuális a felelet, mint a karácsonyi angyalok
üzenete: „Ne féljetek! Örömet hirdetek!
Megtartó született!” (Lukács 2,10–11).
Van okunk félni? Van. De mégse féljetek!
Az örömhír, hogy nem hagyott minket ma-

gunkra Isten a félelmeink közepette sem!
Igen, van nehéz, van fájdalom, van betegség, van járvány… de mindebben nem vagyunk egyedül hagyva. „A semmi ágán ül
szívem / kisteste hangtalan vacog” (József
Attila) szorongásunkban egészen közel jön
hozzánk Isten, hogy megélhessük: „Mikor
a lelkem roskadozva vittem / Csendesen és
váratlanul / Átölelt az Isten!” (Ady Endre).
Az örömhír, hogy van Isten, aki minket nagyon ismer (hisz Ő teremtett), és nagyon
szeret. Annyira, hogy mikor látta, miként
küszködünk félelmeink közepette (s legnagyobb félelmünk: a magány), eljött hozzánk Jézus Krisztusban, hogy Támaszunk,
Megtartónk legyen; hogy mostantól betöltse az öröm a szívünket: „Immánuel!
Velünk az Isten!” (ez Jézus neve a Máté
1,23-ban).
Hogy min jár az eszünk, és mivel van teli
a szívünk, ez mindenkinek a maga döntése
és a maga felelőssége! Ha megengedjük,
mi engedjük meg magunknak a félelmetes
gondolatainkat, s annak következményeként a szorongást a szívünkben. „Azt nem
tudom megakadályozni, hogy egy madár
elrepüljön fölöttem, de azt igen, hogy fészket rakjon a fejemen.” (Luther Márton)
Igen, átsuhannak a félelmetes gondolatok
a fejünkön, de az már a magunk felelőssége, ha engedjük, hogy azok befészkeljék
magukat a fejünkbe, szívünkbe. Legyünk
tudatosan résen, s figyeljük a gondolatainkat. Ha pedig jön a félelem (harag, düh,
szomorúság, bármi negatív töltésű) csípjük
fülön, s adjuk oda Istennek „ajándékul”.
Ha százszor visszamászik, akkor százszor
adjuk oda – ez ám a munka! Ezt követően töltsük meg tudatosan a fejünket és a
szívünket örömmel és hálaadással, mert a
hálaadás újból és újból felemeli tekintetünket az örülnivalóra, és arra a valakire,
akitől mindezt kapjuk: a minket szerető
Istenre. Mert akire-amire fókuszálunk, azzal lesz teli a szívünk! Milyen nagyszerű
lehetőség hálaadással ébredni: köszönöm
Istenem, hogy élek, hogy egészséges vagyok, hogy vannak szeretteim, hogy van
meleg otthonom és betevő falatom; köszönöm, hogy szeretsz; de jó, hogy vagy
nekem, Istenem! Aztán megpróbálni egész
nap benne maradni ebben az Ő szeretetében (János 15,9), hogy megmaradhasson
bennünk az öröm és a hálaadás, amin (mint
egy szemüvegen) keresztül láthatjuk meg
mindazt, ami bennünk és körülöttünk történik. Hogy át- és átjárhassa gondolatain-

kat és szívünket az öröm, a hálaadás és a
bizalom, megtanulhatunk kívülről egy-egy
bátorító, örömmel teli üzenetet a Bibliából
(pl. ezt, az angyalok örömhírét), és sokszor
mondogathatjuk magunkban; vagy hallgathatjuk, dúdolhatjuk, énekelhetjük erőt
adó énekeinket. (Segíthet a YouTube.)
Fejünkön és szívünkön át- meg átsuhanó félelmeink közepette kérjük és hagyjuk, hogy otthonosan fészkelje be magát
gondolatainkba és szívünkbe az angyali

Bálint Klára
örömhír: „Ne féljetek! Örömet hirdetek!
Megtartó született!”, hogy e bizonytalan
időszakban számunkra megélhető valóssággá váljon, hogy: „Az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg
fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat
a Krisztus Jézusban!” (Filippi4, 7). Kívánok, minden nehézség közepette is: békés,
áldott, erőben-, örömben- és szeretetben
teljes adventi időszakot, karácsonyi ünnepet és boldog új esztendőt – jó egészségben megélve! Ámen.
Vasárnaponként és karácsony első napján 10.30 órakor kezdődő élő, online
istentiszteleteink megtekinthetők, viszszanézhetők a Maglódi Református Gyülekezet (Maglód, Ecser, Mende, Sülysáp)
nyitott Facebook-oldalán. Köszönjük, ha
gyülekezetünknek szánt perselypénzüket,
adományukat, egyházfenntartói járulékukat – mivel a vírusveszély miatt zárva van
a templomunk – elutalják gyülekezetünk
fenntartását megsegítve: Maglódi Református Egyházközség, Pátria Takarékbank:
65100039-10033702-00000000. Gyülekezeti ügyintézéssel, segítő beszélgetés kérésével kapcsolatban telefonon megtalálható
vagyok: 06 30/20 90 710. Áldás, békesség!
Bálint Klára
Maglód-Ecser-Mende-Sülysáp református
lelkipásztora, mentálhigiénés szakember
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A szeretethimnusz karácsonyi átirata
Szokták mondani, hogy a karácsony a szeretet ünnepe. A valóságban azonban a karácsony Jézus születésének ünnepe. Nem
csupán egy hangulat, nem pusztán a téli
érzékenységben átélt érzelmek egy csecsemő láttán, nem merül ki a családi kapcsolatoknak, sem a néphagyomány konvencióinak ápolásában, hanem ezeknél sokkal
több: Isten emberek iránti szeretetének
megszámlálhatatlan kifejeződése közül az
egyik az, hogy a Megváltó közénk született. Tudatos áldozatvállalás, kőkemény
tettek Isten részéről. Valójában az Úr gondoskodásának milliónyi egyéb megnyilvánulása is mind Isten emberszeretetének
egy-egy ünnepe. Isten maga a Szeretet: 3
személy szeretetközössége. Túlcsorduló
szeretete kiárad az emberre. Mi, keresztények úgy próbáljuk a szeretetet megélni
Isten és embertestvéreink felé, ahogy azt
Jézus példaként elénk élte. A leggyönyörűbben Szt. Pál fogalmazta meg ezt az
1Kor 13-ban: a szívünk mélyén érezzük,
hogy erre vágyunk.
Érdemes először átimádkozva a magunk
életére alkalmaznunk az eredeti szeretethimnuszt. Csak azután kell folytatnunk
ennek a cikknek az olvasását az alábbi átirattal, mely leleplezi modern, karácsonyi
kísértéseinket:
„Ha a házamat fenyőágakkal, gyertyákkal, égőkkel és csilingelő harangocskákkal díszítem fel, de a családom felé nincs
bennem szeretet, nem vagyok egyéb, mint
díszletrendező.
Ha a konyhában fáradozom, karácsonyi
süteményeket sütök kilószámra, ízletes
ételeket főzök, és az evéshez pazaron megterített asztalt készítek elő, de a családom
felé nincs bennem szeretet, nem vagyok
egyéb, mint szakács.
Ha a szegénykonyhán segédkezem, az

öregek otthonában karácsonyi énekeket
éneklek, és minden vagyonomat segélyként elajándékozom, de a családom felé
nincs bennem szeretet, mindez semmit
sem használ nekem.
Ha a karácsonyfát csillogó angyalkákkal és horgolt hópelyhekkel díszítem fel,
számos ünnepen veszek részt, a templomi
kórusban énekelek, de nem Jézus Krisztus
a szívem vágya, akkor nem értettem meg,
hogy miről szól a karácsony.
A szeretet félbeszakítja a sütést, hogy a
gyermekét megölelje.
A szeretet hagyja a lakásdíszítést, és
megcsókolja a házastársát.
A szeretet barátságos az időszűke ellenére is.
A szeretet nem irigyel másokat házukért,
amiben jól kiválasztott karácsonyi porcelán és odaillő asztalterítő van.
A szeretet nem kiált rá a gyerekekre,
hogy menjenek már az útból, hanem hálás
érte, hogy vannak, és útban tudnak lenni.
A szeretet nem csak azoknak ad, akiktől
kap is valamit, hanem örömmel ajándékozza meg épp azokat, akik ezt nem tudják
viszonozni.
A szeretet mindent elvisel, mindent hisz,
mindent remél, mindent eltűr.
A szeretet soha el nem múlik. A divat
változik, az okostelefonok elavulnak, a
felszínes élmények feledésbe merülnek…
de a szeretet ajándéka megmarad.”
Az idei év egyik pozitív hozadéka annak a lehetősége, hogy visszataláljunk az
eredeti értékekhez, és felfedezzük, mekkora boldogság azok megélése anélkül,
hogy másban kéne keresnünk a boldogságot. Adja az Úr, hogy az idei adventet és
karácsonyt is az Őhozzá való visszatérés
örömében éljük meg! Áldott karácsonyt
kívánok szeretettel:
Balázs atya

Honlap:
www.ecser.hu
A Cserfa következő, 2021. 01.
száma január 22-én jelenik meg.
Nyomdába adás: január 15.
Lapzárta: január 11.

Falinaptárat készített a 2021-es évre a Zöld Koszorú Hagyományőrző Kör és az Ecseri Szlovák Önkormányzat. A naptár
címlapján a településközpontban található lakodalmas szobor látható. A belső lapokon az ecseri néptánccsoportok fotóit
találjuk.

Sok éve, minden ősszel tart az Ecseri Római Katolikus Egyházközség vidám hangulatú levélgereblyézést a templom és a plébánia
körül. A koronavírus járvány miatt most nem lehetett a hagyományos formában megrendezni a közösségi munkát. Helyette időben
(és térben) elkülönülve mentek az emberek dolgozni, hiszen szerették volna rendben tudni egyetlen műemlék épületünk környezetét. November 21-én, szombaton reggel kezdtük összegereblyézni
a faleveleket. Először az utcafronton, majd egyre beljebb haladva.

Ebben az évben is adventi koszorúkkal lepte meg a Zöld
Koszorú Néptáncegyüttes a Hagyományőrző Kör ecseri
tagságát, hogy az ünnepi időszakban díszítse a portákat

