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Ideiglenesen újra bezárt az iskola
Sajnos bekövetkezett az az esemény,
amelyre sem a tanulók, sem a szülők,
sem a pedagógusok többsége egy kicsit
sem várt. Március 8-ától minden általános iskola bezárt a tavaszi szünet végéig,
vagyis április 7-éig. Mi csak április 12-én
találkozunk (reméljük), mert a mi munkatervünkben április 7-8-9-e tanítás nélküli
munkanap.
Még szeptemberben felmértük, hogy
hány családnak van szüksége számítástechnikai eszközre a digitális oktatáshoz,
mert az otthoni gép elavult, lassú, vagy
csak egy eszköz van, de több gyermek.
Ezeknek a tanulóknak az utolsó napon
ki is adtunk 14 darab ipad-et. A digitális
oktatás felülete a Microsoft Teams, amit
szeptembertől használunk is fogadóórákra, szülői értekezletekre, kiegészítő, szorgalmi feladatok továbbítására. Tehát ez a
felület sem ismeretlen a diákok és szülők
számára. Ha mégis probléma adódna, kérem, forduljanak bizalommal az osztályfőnökökhöz vagy az iskola vezetőségéhez.
A házi feladatok és az óra anyaga természetesen a Kréta elektronikus naplóban is

megjelenik, így ott is nyomon követhető.
A tantestület megállapodott, hogy a heti
óraszám felében fog online órákat tartani,
a másikban pedig gyakorló feladatokat,
olvasmányokat vagy könnyebben elsajátítható anyagrészeket kapnak a gyerekek.
(Vagyis: egy heti 2 órás tantárgynál 1 óra

online, 1 óra nem.) A készségtárgyakból
érdekes feladatokat fognak adni a pedagógusok. Szeretnénk, ha a tanulók 100
%-ban részt vennének az online órákon,
feladataikat nem hanyagolnák el, mert
erre az ismeretanyagra is szükségük lesz
a tanév további részében.
A „kényszerszünet” alatt az épületben

meg fog történni a tavaszi nagytakarítás
teljes fertőtlenítéssel együtt, sőt kétszer
hidegködös fertőtlenítést is végzünk. És
ha már így alakult, akkor jó alkalom ez
arra, hogy a kisebb javítási munkákat,
melyek a diákok jelenlétében nem lennének lehetségesek, is elvégezzük.
Az utóbbi időben sajnos kétszer is kénytelenek voltunk kitenni az iskola épületére
a fekete gyászlobogót. Az iskola két volt
pedagógusa hunyt el, akikre mindenki
tisztelettel és jó szívvel emlékezik.
Vágvölgyi Lajosné, Julika néni 1991-ig
tanított az ecseri iskolában. Nekem nem
volt szerencsém vele tanítani, ő akkor
ment, amikor én jöttem, de a gyerekektől
megtudtam, hogy kiváló pedagógus volt,
nagyon szerették őt. (Megemlékezés: 8.
oldal) Csohány Lászlóné, Magdi néni
1997-ben innen ment nyugdíjba, majd a
nyugdíj mellett néhány évig napközizett
is Ecseren. Generációk nőttek fel a keze
alatt, következetes munkája eredményeként tőle tanulták meg az írás, az olvasás,
a számolás művészetét és a helyes magatartást. Nehéz szívvel búcsúzunk mindkét
kollégánktól.
Kiss Katalin int. vez.

Figyelem! Forgalmirend-változás!

Vigyázz! Gyermekek

Ecser Nagyközség Önkormányzata két utcában is 20 km/órás sebességkorlátozást vezetett be. A Széchenyi utca ún. alsó, páros
oldalon lévő szakaszain és a Zrínyi utca Széchenyi utca és BajcsyZsilinszky utca közötti szakaszán az Ecseri Kommunális Szolgáltató Kft. munkatársai már kihelyezték a KRESZ táblákat.
A Széchenyi utcában azért volt szükség a sebességkorlátozásra,
mert az átmenő forgalomban közlekedő autósok - amennyiben a
Széchenyi utcában feltorlódtak a járművek - ezen a részen kerülték
ki a Bajcsy-Zsilinszky utcai
útkereszteződést. Nagy sebességgel közlekedve veszélyeztették az óvoda környékén
járókat.
A Zrínyi utca Bajcsy-Zsilinszky és Széchenyi utca közötti
szakaszát pedig reggel és délután használják a tiltó táblák
ellenére átmenő forgalomra
azok az autósok, akik nem veszik igénybe az M0 autóutat
és településünk mellékutcáit
praktikusabbnak tartják közlekedésükre.
Kérjük, tartsák be az új szabályokat!
Hogy mindenki hazaérjen... A táblákat az EKO Kft szerelte fel

Új figyelmeztető táblákat szereltetett fel
az Ecser Nagyközségi
Önkormányzat több
helyi utcában. A Vigyázz!
Gyermekek
feliratú táblák arra hívják fel a gépjárművezetők figyelmét, hogy
a lakó- pihenőövezeti
utcákban számítsanak
a legfiatalabb korosztály
közlekedésére,
megjelenésére.
A táblákat a Szent
István, Arany János,
Mikla Pál utcákban
tették ki a múlt héten.
Korábban a Szent Antal utcába is szereltek
fel ilyeneket.
Az önkormányzat
további táblákat is
beszerzett és szükség
szerint felszereli azokat.
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Gőzerővel folynak az építkezések a falu szélén
Sokan panaszkodnak, hogy regisztráltak,
de nem tudják, hogy mikor kapják meg az
oltást, nem jelentkezik senki. Engedjék
meg, hogy kicsit (az itt, Ecseren) az egészségügyben dolgozók oldaláról is néhány
dolgot megemlítsek, amire általában nem
is gondolunk. Az oltóanyag érkezéséről
hetekkel előre nincs információ. Van, hogy
csak előző nap kapnak jelzést, hogy hozzák
az oltóanyagot, vagy érte kell menni. Szerencsére a kormányhivatallal jó a kapcsolatuk, ezért tudnak egyeztetni a részletekről.
A regisztráltak listáját időnként megküldik, jelezve a különböző rizikó faktorokat,
amit a kapott oltóanyaggal (annak esetleges tiltásával) kell összevetni, és az összes
kiválasztott beteggel telefonon egyeztetni.
Ilyenkor természetesen kérdések merülnek
fel a betegek részéről, amiről tájékoztatást
várnak. Amennyiben lemondja valamelyik
beteg az oltást, jó esetben erről előre tudnak, de sajnos volt olyan is, aki csak nem
ment el, ekkor próbálják elérni, illetve helyette új beteget értesíteni, hogy ne kelljen
kidobni az oltóanyagot. Eközben az egyébként is rengeteg adminisztrációt - az oltással kapcsolatos jelentősen megnövekedett
adminisztrációs feladatokkal kiegészülve el kell végezniük. Természetesen mindezek
mellett el kell látniuk a más problémával
hozzájuk forduló betegeket is, még ha ez
is sokszor csak telefonon történik, de az is
sok időt vesz igénybe, ezért nehezen lehet
felhívni a rendelőt. Ez további problémákat és idegeskedést okoz mindkét oldalon.
Ehhez jön még hozzá mostanában az internet hálózatok megbízhatatlan működése.
Türelmetlenek vagyunk mi betegek is, és
igen sokszor az ellátói oldalon is tapint-

ható a feszültség. Kérek mindenkit, hogy
legyen belátással, és fogadja el az ebben a
helyzetben kialakított és folyamatosan változó rendszert. Reméljük, túl leszünk ezen
nemsokára, és minden visszaáll a normális
kerékvágásba.
Kérek mindenkit, akinél a Covid-19 tünetei jelentkeznek, hogy maradjanak otthon, és tartsák be a szabályokat! Továbbá
kérek mindenkit, hogy saját érdekében is
tartsa be az aktuális szabályokat! Vigyázzunk egymásra!
A lapzártakor, 2021.03.12-én jelentett
beoltottak száma meghaladja a 400 főt, a
betegek számáról nincs pontos információnk.
Gőzerővel folynak az építkezések, a
település elszenvedi mindazokat a behatásokat, ami az építkezéssel jár. Sokszor
tapasztalható, hogy időnként a felhordott
szennyeződéstől nehezen járhatóvá válnak
a körforgalmak környékén az utak. Többször jeleztem az építőknek és az út kezelőjének a problémát, ők is felszólították a
kivitelezőt. Két takarítógéppel, locsolóval
és kézi erővel is próbálják letakarítani a
felhordott szennyeződést, sajnos sokszor
sikertelenül. Bízom benne, hogy lassan
az a munkafolyamat a végéhez ér, amikor
ezt a sok sarat felhordják az utakra, és ez a
problémánk megoldódik.
Ahogy arról már beszámoltam, több
körforgalom fog épülni a település ezen részén, ezek közül az első építése rövidesen
elkezdődik. Ez a horgásztó felöli út végén,
az M0-ás lehajtó és a meglévő körforgalom
között lesz. Ez a körforgalom segítségével
lehet majd biztosítani a meglévő iparterületünk megközelítését, ezzel az Ady Endre

Szeressük mi is
nemzetünket!
Idén sem felejtkezünk el március 15-ről, az 1848-as forradalom és szabadságharc 173. évfordulójáról. A Lakyban
az iskolarádión keresztül emlékeztek volna meg a gyerekek a hősökről, ám a járvány áthúzta a szépen formálódó
terveket. Gál Zsolt polgármesternek legutóbb 2019-ben
volt módja köszönteni az ecserieket a Rábai Miklós Művelődési Házban. Mondanivalójának középpontjában az
állt, hogy „Szeressük mi is a nemzetünket”. Ez a gondolat
ma is aktuális. Járvány idején meg különösen, hisz a nemzet is szeret bennünket. Felvételünk a 2019-es nagy sikerű
emlékműsorból való, amit a lakysok adtak elő.

utca kamionforgalmát jelentősen
visszaszoríthatjuk.
A kivitelezés előkészületeit
már
láthatjuk, az úttesthez majd a Magyar Közút által
megadott időpont
után nyúlhatnak.
Márciusban kezdik az építést, és a kivitelező elmondása szerint várhatóan három hónap lesz a teljes kivitelezési idő, az átadást
követően - remélem még nyáron - teljesen
használható lesz.
Az előzőekben beszámoltam arról is,
hogy a LIDL és a JYSK raktárak építése
idén befejeződik (a JYSK-nél csak az első
üteme), ennek megfelelően lassan elkezdik, már el is kezdték hirdetni az állásokat,
még csak a magasabb vezetőket keresik,
de rövidesen a többi területre is felvételt
hirdetnek. Kértem mindkét cég vezetőjét,
hogy ezekről az álláshelyekről kapjunk
információt. Amikor ezekről értesülünk, a
honlapunkon és a Facebookon is azonnal
közzétesszük, akit érdekel, kövesse ezen
fórumokat.
Egyeztetés alatt van egy telefonos applikáció bevezetése, ahol településünk működéséről, rendezvényekről (ha majd újra
lehetnek), szolgáltatásokról, szolgáltatók
elérhetőségeiről kaphatnak információt.
Összegyűjtjük és közzétesszük a helyben
elérhető vállalkozások elérhetőségeit is. Az
applikáció a környező települések szolgáltatásait is tartalmazni fogja, ezzel segítve a
lakosok eligazodását.
Gál Zsolt polgármester
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Alkotói pályázat óvodásoknak,
iskolásoknak
Az előző évek hagyományait követve az
Országos Tűzmegelőzési Bizottság 2021ben, immáron nyolcadik alkalommal hirdeti meg az alkotói pályázatot óvodásoknak és iskolásoknak.
Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság
idén olyan alkotásokat vár, amelyeken az
óvodások és az iskolások megmutatják,
hogyan látják ők a tűzmegelőzést és a
tűzvédelmet, a tűzoltói hivatást. Az óvodásoktól szabadkézi rajzokat vagy kézműves alkotásokat várnak. Az iskolások
három korcsoportban pályázhatnak. Hattól tíz, tizenegytől tizennégy és tizenöttől
tizennyolc éves korig szabadkézi rajzot,
egyéb kézműves alkotást küldhetnek be,
de írhatnak verset vagy mesét is, esetleg
számítógépes programot is készíthetnek.
A pályaműveket április 30-ig lehet
benyújtani postán vagy e-mailen, illetve
előzetes egyeztetés után személyesen a
fővárosi, illetve megyei katasztrófavédelmi igazgatóságokhoz a korcsoport és
kategória megjelölésével.
Az országos pályázat fővédnöke dr.

Góra Zoltán tű. vezérőrnagy, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója, az Országos Tűzmegelőzési Bizottság elnöke. Az országos
bírálóbizottság elnöke dr. Bérczi László
tű. dandártábornok, országos tűzoltósági
főfelügyelő.
A területi versenyen első helyezést
elért alkotások részt vesznek az országos versenyen is, amelynek díjait 2021
júniusában Budapesten adják át. Az országos verseny győztesei értékes díjakat
kapnak, emellett különdíjak is gazdára
találnak majd. Az az óvoda, illetve iskola, ahonnan a legtöbb pályázatot nyújtják be, elnyeri a „Legkreatívabb óvoda/
iskola 2021” címet, amelyért izgalmas
tűzoltó-bemutató jár, amelyen a gyerekek
megismerhetik a füstsátrat, olthatnak tálcatüzet és vághatnak roncsot is. Mindez
tűzvédelmi oktatás keretein belül, játékos
formában történik.
A pályázati felhívás és a hozzájáruló
nyilatkozat a www.pest.katasztrofavedelem.hu oldalon érhető el.

Tájékoztatás –
közműegyeztetések,
víziközmű-bekötések
A Dél Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Kft. értesítője:
Tisztelt Felhasználóink és Ügyfeleink!
Ezúton tájékoztatunk mindenkit, hogy a közeljövőben fennakadások várhatóak a közműegyeztetések és a víziközmű-bekötések
engedélyezése területén.
A feladatot ellátó csoport normál esetben is jelentős terhelés
alatt dolgozik, most azonban a járvány következtében már csak helyettesítés útján tudjuk biztosítani a feladatellátást.
Lehetőségeinkhez képest igyekszünk betartani a beérkező kérelmek elbírálására vonatkozó határidőket, azonban az már most látszik, hogy a következő néhány hét során ezt sajnos maradéktalanul
nem fogjuk tudni teljesíteni.
Ezúton kérjük megértésüket és türelmüket!
DPMV Zrt.
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Ittasan ment neki
a szalagkorlátnak
Az M0-s autóúton, Maglód térségében egy személyautó 2021.
február 12-én, pénteken a kijárási korlátozások idején, hajnali
1 óra előtt nem sokkal balesetezett, de ami ezután történt, az
az igazán sokkoló!
Ugyanis a kamera rögzítette, ahogy a jármű a szalagkorlátnak csapódik, majd a baleset után az autó női sofőrje szerencsére épségben kiszáll az oldalára borult autóból, utána
viszont átmászik az elválasztósáv szalagkorlátjain az autóút
másik pályaoldalára. Az autósok megállnak a járműnél és
sérülteket keresnek, de nem véletlenül nem találták meg a
hölgyet, mivel ő már a másik oldalon a belső sávban sétált
előre, éjszaka, kivilágítatlanul. Végül kamionosok vették fel
és szállították vissza a baleset helyszínére, ahol eközben a
Magyar Rendőrség, az Országos Mentőszolgálat és a dunakeszi mérnökségünk szakemberei biztosították a helyszínt.
Kiderült, hogy a sofőr ittasan vezetett.
Az elképesztő és egyben szerencsés kimenetelű eset kapcsán arra kérjük az autósokat, ha bármilyen oknál fogva balesetet szenvednének, akár országos, akár helyi utakon, amint
tehetik, azonnal hívják a 112-es segélyhívó számot, ha van rá
idejük, kapcsolják be legalább a jármű vészvillogóját, hogy
éjszaka is észrevegye a többi autós a balesetet szenvedett
kocsit. Viszont semmiképpen se próbálják meg elhagyni a
helyszínt, gyorsforgalmi utaknál pedig az adott pályaoldalon
a szalagkorláton túli területen várják meg a segítséget.”
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A NAV küldi a gépjárműadós határozatokat
A gépjárműadóval kapcsolatos adóztatási
feladatokat idén már a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal (NAV) látja el. A NAV megbízása alapján február közepétől kezdi
kézbesíteni a Magyar Posta az idei gépjárműadóról szóló határozatokat. Az adó
első részletét 2021. április 15-éig, a második részletét szeptember 15-éig kell befizetni.
A változás a gépjármű-üzembentartókat (tulajdonosokat) nem érinti, plusz
teendőjük nincs. A fizetendő adóról, az
aktuális fizetési határidőkről és az új gépjárműadó-bevételi számláról szóló levelek kézbesítése február közepén indult.
Országosan mintegy 3 millió 200 ezer
gépjármű-üzembentartó érintett, ennyien
kapnak a postástól személyesen átvehető, hivatalos iratot. A levelek gyártása és
kézbesítése akár több hetet is igénybe vehet. A gépjárműadó befizetésével érdemes
várni a határozat átvételéig, mivel abban
szerepelnek a pontos információk.
A gépjárműadó első részletét a korábbi
években megszokott március 15. helyett
idén elég április 15-éig befizetni, a második részletet pedig szeptember 15-éig
a 410-es adónemhez tartozó, 1003200001079160 számú, NAV Belföldi gépjár-

műadó bevételi számlára. A befizetéskor
az átutalási bizonylat közlemény rovatába először az adószámot vagy az adóazonosító jelet kell beírni, majd a jármű
rendszámát. Ha ez elmarad, akkor a NAV
nem, vagy csak késedelmesen tudja a befizetett összeget a befizetőhöz kapcsolni.
Aki pénzforgalmi számla nyitására nem
kötelezett, az fizethet banki átutalással,
a levélhez mellékelt csekken, az elektronikus fizetéseket és elszámolásokat biztosító alrendszeren (EFER-en) keresztül
szintén átutalással vagy akár az ügyfélszolgálatokon bankkártyával. Ha valaki
esetleg elveszíti a csekket, akkor újat a
NAV ügyfélszolgálatán kérhet.
A pénzforgalmi számla nyitására kötelezettek kizárólag belföldi pénzforgalmi
számlájukról átutalással rendezhetik a
befizetést.
A 2020. december 31-én meglévő adómentességet és szüneteltetést az önkormányzatok adatszolgáltatása alapján a
NAV automatikusan figyelembe vette az
adó kivetésénél, ezért ezt nem kell újból
bejelenteni. A 2021. január 1-jétől keletkezett, módosult és bejelentett mentességek nyilvántartásba vételéről a NAV nem
küld határozatot.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Magyar Posta Zrt.
A Magyar Posta Zrt. a gépjárműadóról
szóló leveleket hivatalos iratként kézbesíti a címzettnek. A hivatalos iratot a
címzett és a vele ugyanazon a címen lakó
14 éven felüli személy, illetve a címzett
meghatalmazottja veheti át. A hivatalos
irat kézbesítését a posta kétszer kísérli
meg. Sikertelen kézbesítéskor értesítést
hagy hátra, amin megjelöli, hogy a küldemény 5 munkanapon belül melyik postán
vehető át. Ha a küldeményt nem keresik,
a kézbesítő ismét kiviszi. A levelet a posta így 5+5 napig őrzi, ennek lejárta után
visszaküldi a feladóhoz. A koronavírusjárvány miatt a személyes átvételt igénylő
levelek kézbesítése érintésmentesen zajlik. A küldemény átvételekor a kézbesítő a nála lévő PDA-eszközön rögzíti az
ügyfél személyi igazolványának számát,
mellyel egyidejűleg átvettnek minősíti a
küldeményt, aláírás a címzettől nem szükséges. A mintegy 3,2 millió adózói levél
kézbesítése folyamatosan zajlik február
közepétől várhatóan március második feléig.

Újra be kell sorolni a vendéglátóhelyeket
Tisztelt Vendéglátóhely Üzemeltetők!
Tájékoztatjuk Önöket és egyben felhívjuk
a figyelmüket a kereskedelmi tevékenységek
végzésének feltételeiről szóló, módosított
210/2009. (IX. 29.) Kormányrendeletben rögzítettekre:
2021. január 1. napjától a vendéglátóhelyek
tekintetében egy korszerű és új besorolási
rendszer jött létre, amely segítségével megtörténik a vendéglátóhelyek felülvizsgálata. Az
Áfa törvény, az üzemeltetők főtevékenysége
és a hatályos jogszabályok szinkronizálásával
létrejött új besorolások a következők:
• étterem;
• büfé;
• cukrászda;
• kávézó, alkoholmentes italokra specializálódott vendéglátóhely;
• italüzlet, bár;
• zenés-táncos szórakozóhely;
•munkahelyi/közétkeztetést végző vendéglátóhely;
• gyorsétterem;
• rendezvényi étkeztetés;
• alkalmi vendéglátóhely.

A Magyar Turisztikai Ügynökség és a
vendéglátás szakmai szervezetek álláspontja
szerint a magyarországi vendéglátás fejlesztéséhez elengedhetetlenné vált a vendéglátóhelyek működését, ellenőrzését és típusát
rögzítő jogszabály módosítása. Az eddig hatályban lévő jogszabályok több szempontból
is elavultak. A termékkör szerinti besorolás
nem volt egyértelmű, a termékkörök pedig
nem voltak összhangban a hatályos Áfa-törvénnyel. A statisztikák a jogszabályban meghatározott típusokon alapultak, azonban az
üzemeltetők főtevékenysége és a fő termékkör nem határozta meg egyértelműen a vendéglátóhely típusát.
Az MTÜ vendéglátás stratégiai céljai között kiemelten szerepelt a vendéglátóhelyek
besorolását szabályozó jogszabály előkészítése, valamint az ahhoz szükséges módszertani
szakmai útmutató elkészítése. Olyan módszertani szakmai tematika született, mely segítségével pontosan behatárolhatóvá váltak az
egyes vendéglátóhely-típusok közti különbségek, ezáltal felállt egy korszerű, a ma piacon
lévő üzlettípusokhoz igazodó kategóriába so-

rolási rendszer.
Az új rendszer 2021. január 1. napjától alkalmazásra került. A Kormányrendelet 31.
§-ában foglaltak értelmében a 2021. január
1-ig bejelentett, már működő vendéglátó üzletek üzemeltetői kötelesek legkésőbb 2021.
március 31-ig bejelenteni a jegyzőnek, hogy
milyen típusú vendéglátóhelyet üzemeltetnek.
Minden olyan kiskereskedelmi üzletnek is
kötelező az adatszolgáltatás teljesítése, amely
vonatkozásában a tevékenység jellegénél a
vendéglátást is megjelölte.
A fentiekre tekintettel kérjük a bejelentés
kitöltését és legkésőbb 2021. március 31. napjáig az Ecseri Polgármesteri Hivatalba történő
eljuttatását
Cikkünk mellékletében megtalálják a bejelentő lapot és az üzlettípusok jellemzőit.
Kérjük fenti tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét és az adatszolgáltatás határidőre
történő teljesítését. Amennyiben kérdése merülne fel, kérjük hívja fel hivatalunkat a 0629/335-166-os telefonszámon, vagy írjon emailt a polgarmesterihivatal@ecser.hu címre.
Ecseri Polgármesteri Hivatal
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Gazdasági tanácsadó szolgáltatás a
kkv-szektor vállalkozásainak a Pest
Megyei Iparkamarában, valamint a hitel,
pályázat, bizonyítvány és mesterlevél
hitelesítési elérhetőségek
2021 januártól
A Pest Megyei és Érd Megyei Jogú
Városi Kereskedelmi és Iparkamara
(székhelye: 1056 Budapest, Váci utca 40.,
www.pmkik.hu) tanácsadó szolgáltatást
nyújt a kkv-szektor vállalkozásainak. A
tanácsadás a koronavírus-járvány gazdasági következményeinek kezelését és a
jogszabályi rendelkezések alkalmazását
segíti, telefonon és „e-mail”-ben történik
a (+36-70) 967-9669 telefonszámon és a
tanacsadas@pmkik.hu e-mail címen. A
személyes tanácskérés a járványveszély
miatt szünetel.
A térítésmentes tanácsadási szolgáltatást a kamara tagjai és a kamarai nyilvántartásban szereplő, Pest megyei székhelyű, regisztrált gazdálkodó szervezetek
és egyéni vállalkozók vehetik igénybe. A
tanácsadásnak nem része az ügyintézés és
az okiratszerkesztés.
A kamarai tanácsadás jogi-gazdasági-pénzügyi, munkajogi, hitelhez jutási,
valamint tagdíj és kamarai hozzájárulás
megfizetésére, továbbá a szakmunkástanulók foglalkoztatására terjed ki.
Az egyéni vállalkozóról és az egyéni
cégről szóló 2009. évi CXV. törvény alapján a kamara tájékoztatást nyújt az egyéni vállalkozói tevékenység folytatásához
szükséges információkról, az egyéni vállalkozói tevékenység folytatásáról, a képesítéshez, valamint a hatósági engedélyhez vagy bejelentéshez kötött gazdasági
tevékenységekről is. A megkereséseket az
egyenivallalkozo@pmkik.hu e-mail címre kérjük megküldeni a kérdező nevének
és telefonszámának megadásával.
A tanácsadás fogalma, értelmezése a
tanácsadás során a kérdező vállalkozó röviden, célirányosan ismerteti a tanácsadóval a cége helyzetét és előadja, hogy mely
kérdésre, probléma kezelésére, megoldására keresi a választ.

A kérdező a tanácsadóval megbeszéli,
kitárgyalja, hogy az érintett vállalkozásnak milyen törvényes lehetőségek állnak
rendelkezésére, melyek az előnyök és hátrányok a vállalkozás számára, valamint
ezekhez miként igazodnak a tények és a
vállalkozó elképzelése. A tanácskérés és a
tanácsadás folyamatában a felek közösen
keresik a megoldást a tanácskérő által előadottakra, de a lehetőségek közül a vállalkozó hozza meg a számára legjobbnak
látszó döntést.
A tanácskérések során előadott kérdések, problémák hasonlíthatnak egymáshoz, de nem ugyanolyanok, vállalkozásonként eltérő a megoldás módja is. Más
cég által választott módszert a sajátosságok elemzése nélkül nem érdemes átvenni. A vállalkozó ne vegyen fel hitelt, ha
annak visszafizetése szerződéssel lekötött
kapacitás és elegendő bevétel hiányában
nem látszik teljesíthetőnek.

ális” menüpontban
megtekinthetők.
(www.pmkik.hu )

A Pest Megyei Iparkamara közleménye
hiteligénylés, pályázat, valamint
bizonyítvány és
mesterlevél
hitelesítési
lehetőségekről
2021 januártól

www.kavosz.hu Új Széchenyi Kártya
Program

Jogszabályok és tájékoztatások a Pest
Megyei Iparkamara honlapján az „Aktu-

VALI – Vállalkozói Információ,
https://vali.ifka.hu
Hitelek, képzések, pályázati felhívások,
gyakori kérdések és válaszok
Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat
https://nfsz.munka.hu
Ágazati bértámogatási program, vállalkozások munkaerő támogatása
Hitelek;
www.mfb.hu Magyar Fejlesztési Bank
www.mkb.hu MKB Bank Nyrt.
www.erstebank.hu Széchenyi Kártya
Plusz

Pályázatok;
Magyar Multi Program – Szakértői
portál – minősített szakértők
https://mmp@ifka.hu
IFKA Közhasznú Nonprofit Kft.
1062 Budapest, Andrássy út 100. Telefon: (+36- 1) 312-22-13
materal.energiagazdasag.hu
tanácsadás - pályázatírás

pályázati

Önálló vállalkozók tevékenységi
jegyzéke (ÖVTJ);
36/2011. (XII. 23.) KIM rendelet (ingyenes)
www.magyarorszag.hu / Keresés /
Nemzeti Jogszabálytár / KERESÉS ÖSZ-

Cserfa

www.ecser.hu

SZEÁLLÍTÁSA
Külföldi munkavállaláshoz hiteles
fordítás és hatósági bizonyítvány kiállítása magyar bizonyítványról / oklevélről;
Országos Fordító és Fordításhitelesítő
Iroda Zrt. (OFFI)
1062 Budapest, Bajza utca 52.
Levelezési cím: 1394 Budapest, Pf.:
359
Telefon: (+36- 1) 428-9600
Mobil: (+36-30) 986-9396
Web: www.oﬃ.hu
E-mail: info@oﬃ.hu
Hiteles fordítás után hatósági bizonyítványkérelem;
Magyar Ekvivalencia és Információs
Központ
1122 Budapest, Maros utca 19-21.
Telefon: (+36- 1) 374-2100, (+36- 1)
374-2492
Web: ekvivalencia@oh.gov.hu
Médiatámogatás a kkv-szektor vállalkozásainak;
A FIX Televízió „Fogyasztói Jogviták”
című, fogyasztóknak és vállalkozóknak
szóló tájékoztató, ismeretterjesztő műsorai megtekinthetők és visszanézhetők
www.fixhd.tv hivatalos honlapon és a
YouTube oldalon is a műsor címének beírásával, továbbá Pest megyében az egyes
települési önkormányzatok nyomtatott
sajtótermékeiben és online kiadásaiban
megjelenő cikkekkel.
A vállalkozóból fogyasztó lesz, ha
más vállalkozástól magáncélból terméket vásárol vagy szolgáltatást vesz
igénybe;
www.civilhirugynokseg.hu
portálon
a Rádióműsorok menüpontban a SOROZATOK között található fogyasztóvédelmi tárgyú, szakértőkkel folytatott
beszélgetések hallgathatók meg jelenleg
cipővásárlás hibás teljesítése, gázkészülékek karbantartása és autós panaszkezelés témákban. A műsorok 2019-ben
a Civil Rádióban készültek, a tartalom
2021-ben is aktuális.
Dr. Csanádi Károly
kamarai jogtanácsos, okl. fővállalkozó
európai uniós kkv. tréner
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Sokan mentek el a tüdőszűrésre
A Törökbálinti Tüdőgyógyintézet 2021.
február 16. és 19. között, négy napon
keresztül tartott kihelyezett tüdőszűrést
Ecseren. A szűrővizsgálatot a Cserfa
újságban, plakátokon, a www.ecser.hu
honlapon és közösségi portálon hirdettük
meg. A helyiek a szokásos létszámban
voltak ott a szűrésen. A tavalyi három
vizsgálati nappal szemben idén négy napon keresztül lehetett jönni. Összesen
805 fő jelent meg. Ez a szám 2020-ban
807, 2019-ben 828, 2017-ben pedig 736
fő volt. A vizsgálat a 40 év feletti lakosság
számára ingyenes. A tüdőtuberkulózis betegség gyakorisága évek óta nem teszi azt
szükségessé, hogy kötelező szűrést rendeljenek el az országos hatóságok. Emiatt
az idén is önkéntes volt a részvétel.
Voltak, akiknek munkakörük miatt kötelező részt venni szűrésen. Az ő vizsgálati díjukat a munkáltató fizethette meg.
A szűrést a szigorú járványügyi szabályok betartásával tartották meg. Minden
szűrésen résztvevőnek fertőtlenítenie
kellett a kezét, maszkot kötelező volt viselni, és a bejáratnál megmérték a testhőmérsékletét is. Az adminisztrációt végző
dolgozókat plexifal védte. A várakozásra
fűtött sátrat is biztosítottunk.
Szeretnénk köszönetet mondani azok-

nak, akik segítettek a szűrés lebonyolításában:
A Törökbálinti Tüdőgyógyintézet munkatársai. Helyi segítőink: Ferancz Józsefné, Bacsa Eleonóra, Bacsáné Tatai Eleonóra, Irsikné Sipos Ildikó, Moskovicz
Miklósné, a Rábai Miklós Művelődési és
Közösségi Ház dolgozói, az Ecseri Kommunális Szolgáltató Kft. dolgozói, az
Ecseri Polgármesteri Hivatal tisztviselői.
Barta Zoltán
jegyző

Használt sütőolaj- és zsiradékbegyűjtés
Ecser Nagyközség Önkormányzata szerződést kötött a Biotrans Környezetirányítási és Hulladékgazdálkodási Kft-vel
használt sütőolaj és zsiradék begyűjtésére. A Laky Ilonka Általános Iskola udvarán lévő gyűjtőedénybe lehet elhelyezni
ezeket az anyagokat. A gyűjtőedény az
iroda bejárati ajtaja mellett van, az intézmény nagykapuján lehet bemenni, és
jobbra az első ajtó. (Természetesen csak
az iskola nyitvatartási idejében.) A sütőolajat és zsiradékot az eredeti csomagolásában, vagy egy zárt befőttes üvegben,
esetleg PET palackban hozzák ide, és úgy
tegyék be a gyűjtőbe. Beleönteni nem
szabad!
A járvány elmúltával más intézményekben is lesz lehetőség a gyűjtésre.
A Biotrans Kft.
ISCC rendszer tanúsítvánnyal gyűjti
partnereitől a hasz-

nált sütőolajat, melyet -belföldön és külföldön egyaránt- biodízel előállítási célra
értékesít.
A használt sütőolaj esetében kiemelten fontos a szelektív gyűjtés: egyetlen
csatornába öntött liter használt olaj akár
százezer liter élővizet is képes elszenynyezni! A Biotrans Kft. azért dolgozik,
hogy sütőolaj ne kerülhessen a szennyvízelvezető csatornába, a vizekbe, talajba
vagy akár kommunális lerakóba, hiszen
a használt sütőolaj kiváló biodízel alapanyag, minden cseppje érték.

Népszámlálás A koronavírus okozta
világjárványra tekintettel – számos más
európai országhoz hasonlóan – Magyarország is elhalasztja az idén tavaszra tervezett
népszámlálást. A veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről szóló 479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 45/2021. (II.5.) Korm.
rendelet 9/C. §-a szerint a népszámlálásra
2022. október 1. és november 20. között fog
sor kerülni. Központi Statisztikai Hivatal

8

l 2021. március 19.

Gyász

www.ecser.hu

Cserfa

Julika nem vezeti többet az Irodalmi Kört
Vágvölgyi Lajosné, Julika gyakori szereplője volt lapunknak. Mióta 2016-ban útjára indult az Irodalmi kör, alig volt olyan
számunk, melyben ne adtunk volna hírt az
általa vezetett programról. Az elmúlt év folyamán azonban a még ma is tomboló koronavírus-járvány félbeszakította ezt a hagyományt. Most viszont Julika ismét jelen
van a lapban. Ennek pedig az adja szomorú
aktualitását, hogy egy egészen más főhős
köpönyegét öltve magára eltávozott közülünk. Váratlanul és megdöbbentően jött a
hír, a sajnos megmásíthatatlan valóság, hogy
többé nem ülhetünk már be mellé a könyvtár
legbelső zugába, ahol értő és érthető módon szemelget az irodalom és az anyanyelv
gyöngyszemeiből hallgatóival – kellemes
felüdülést biztosítva a hétköznapok dübörgő
egyhangúságában.
Érthetetlen, hogy ő, aki mindig a családja és mások sorsát viselte a lelkén s néhány
éve még a kórházban lévő férje egészségéért
aggódott, nincs többé! Aggódott – miközben
maga bizonyára még nem is sejtette, hogy
az ő egészsége sem makulátlan. Ám a betegséggel vívott harcban ezúttal nem sikerült
jelest kapnia s alul maradt a végső küzdelemben. S bár tudjuk, hogy 23 évig dolgozott a Lakyban, és saját elmondása szerint
alig van olyan ház Ecseren, ahonnan ne
tanított volna valakit, mi most kicsit másként szeretnénk Julikára emlékezni. Úgy,
ahogyan megismertük, s amilyen emberi
rajzolat kibontakozott előttünk a rendszeres
közös munka során.
Julika azon emberek közé tartozott, akik
nemcsak szerették és magas színvonalon
művelték, de folyamatosan tovább is fejlesztették tudásukat. Így a magyar szakos tanári
mellett iskolai könyvtárosi képesítéssel is
rendelkezett, melyek mindegyikéhez széleskörű gyakorlati ismeret is társult. Önzetlen
segítőkészségére jellemző, hogy mindössze
néhány évvel végleges nyugdíjba vonulása
után megkereste az ecseri művelődési házat, hogy felajánlja segítségét az új könyvtár
munkálataiban. A művelődési ház pedig az
Irodalmi kör vezető koordinátori szerepét
szerette volna rábízni. Ilyen előzmények
után indult be ezt követően a program, aminek ismertetőjében Julika leírta, hogy a foglalkozások keretében lehetőséget szeretne
biztosítani mindazok számára, akiknek nincs
módja arra, hogy gondolatait – akár verses,
akár prózai formában – papírra vessék s így
másokkal is megosszák azokat. Továbbá,
hogy ezzel együtt középpontba kerül maga

a kifejezőeszköz, a magyar nyelv is helyesírási szabályaival, a szavak jelentésének és
használatának stilisztikai finomságaival és a
szép magyar beszéddel egyetemben. Mindezt szem előtt tartva az egyes foglalkozások
tematikája igazodott a naptári aktualitásokhoz: az egyes évfordulókhoz, jeles eseményekhez és ünnepekhez is.
Így a szeptemberi foglalkozás rendszerint a
Magyar Népmese Napjához kapcsolódott, Benedek Elek műveit állítva a középpontba. Julika foglalkozásainak színes mivoltát igazolja,
hogy ez a program megmozgatta a fiatalokat

is, az alsó tagozatosoktól kezdve egészen a
tinédzserekig. Október rendszerint az 1956-os
eseményekhez kapcsolódott, mely alkalomból
Julika még arra is ösztönözte hallgatóságát,
hogy saját, személyes élményeiket is osszák
meg a többiekkel. Novemberben az adventi
kör: a Mikulás és Luca napja adta a központi
témát, míg december már a karácsonyi körhöz
kapcsolódott. A január 22-i Magyar Kultúra
Napjához közel eső foglalkozásokon a Himnusz születésének körülményeiről volt szó, de
ugyanekkor már a közelgő Valentin nap kialakulása s a hozzá fűződő hazai népszokások is
terítékre kerültek. De folytathatnánk e sort a
végtelenségig, mert mindenhol ugyanaz a tapasztalat vonható le: Julika minden alkalomra
alaposan felkészült. Mint a jó tanár, aki átgondolja és minden percét gondosan megtervezi
órájának, mert tudja, hogy csak így lehet eredményes, sőt: tanítványaitól is csak ilyen példát
mutatva várhat el hasonló teljesítményt. Így
Julika ide is magával hozta nagyalakú, spirál
kötésű füzetét, amelyben gyöngybetűkkel írta
le a témával kapcsolatos tudnivalókat – színessel kiemelve, rajzzal, képpel kiegészítve
– ahogy egykor mi is így tettük ezt az iskolában, a kötelező olvasmányokról készített Olvasónaplónkban, amit le is osztályoztak, s ez
hatással volt félévi vagy év végi jegyünkre is.
Jóllehet Julikának már senki nem adott jegyet,
de ő mégis a legjobbat, a legtöbbet nyújtotta –

így is megtisztelve hallgatóit. Végtelen lelkiismeretességének köszönhetően több író – olvasó találkozót is szervezett, melyek mindegyike
nemcsak igen sikeres volt, de igen jó hangulatban is telt, még jobban összekovácsolva a foglalkozások rendszeres látogatói által alkotott
immár kis baráti társaságot.
Gondoljunk csak például Farkas László
írónak és feleségének, Erzsikének a meghívására az Irodalmi kör évadzáró utolsó foglalkozására 2017-ben. A házaspárt
egyébként személyes ismerősként fogadta
az összegyűlt népes hallgatóság, hiszen az
Új Írás első főszerkesztője sokáig dolgozott
pedagógusként Ecseren. De említhetnénk a
Moldova György: Előttünk az özönvíz című
kötetének bemutatójára szervezett kis irodalmi kirándulást is Budapestre, melynek
aktualitását a szerző 85. születésnapja adta.
Nagy élményt jelentett a résztvevők számára, hogy az íróval nemcsak találkozhattak,
de személyesen is beszélhettek vele ez alkalomból. De Julika felismerte a tehetséget
is és lehetőségeihez mérten támogatta, hogy
minél szélesebb körben megismerjék őket a
helyiek. Mély hatással voltak rá Varga Balázs Imre ecseri illetőségű fiatal költő versei
is, melyekben a formai tökéletesség mély
keresztény hittel és szenvedélyes hazaszeretettel párosul. S miután Julika egy templomi
rendezvényen meghallotta ezeket a költeményeket, rögtön meg is hívta a fiatal költőt az
Irodalmi kör soron következő foglalkozására, hogy az élményt megoszthassa az azon
résztvevőkkel.
Szerény és odaadó lelkének belső csillogása nem párosult hiú, látványos külsőségekkel. Alázattal tette a dolgát, ami nem
is munka volt számára, hanem életforma:
azonosulás a hivatással. Közös munkánk
során bármiben egyeztünk is meg, ő mindenkor tartotta magát a megbeszéltekhez.
Amit pedig elvégzett, abban hiba nem volt.
Kegyetlen a sors, hogy ilyen befejezetlen
hirtelenséggel kellett útja végére érnie, ami
megdöbbenéssel töltött el mindannyiunkat.
Nem lesz már „minden hónap utolsó szerdáján 17:00 órai kezdettel” Irodalmi kör a
könyvtárban! Hiányozni fog ez is, meg Julika kedves odafigyelése, tapintatos észrevételei és találó ötletei! Távozásával egy kiváló
segítőtárssal és nagyszerű emberrel lettünk
szegényebbek. Emlékét azonban szívünkben
őrizzük, mely érzésünkben bizonyára sokakkal osztozunk. Ám ha az ecseri temetőben
járunk, soha nem feledjük, hogy sírját egy
szál virággal megtiszteljük!
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Télűző Maci-hét az Andrássy Utcai Óvodában
Illatokból sem volt hiány, hiszen
Gyertyaszentelő napján, február 02- Jókedvünket, örömünket tovább fokozán szerte az ország több óvodájában is ta, hogy a héten készített maci talléro- maci formájú sütemények is készültek
télűző Maci-napot tartanak. Ez a már kat az irodából átalakult macis boltban a konyhában, amit jó étvággyal fonéphagyománynak számító ünnep az levásárolhatták a gyermekek. Volt ott gyasztottak a kicsik.
Sok nevetéssel, örömmel telt el a
Andrássy Utcai Óvodában is jelen van. mindenféle macis csemege: gumimaÉvről-évre új ötletekkel, lehetőségek- ci, diákcsemege és aszalványok, ma- Maci-hetünk, s reméljük a következő
kel, játékokkal bővítve készülünk erre a cis chips, macis málnaszörp. Ezúton években is ilyen felejthetetlen élmény
napra. Ebben az évben egy egész hetes is szeretnénk köszönetet mondani egy lesz az óvodai télbúcsúztató időszak.
projekt keretében foglalkoztunk ezzel a kedves anyukának, aki kis macis nyom- Egy kis időjósló macis pálcát is hazadával lepte meg óvodásainkat.
vihettek magukkal a gyermekek, hogy
témával, érintve miden területet.
ne felejtsék a szép emlékeket. S
Szép dekorációkkal kezdtük
hogy miről is töprenghet a mackó
az ünnepi ráhangolódást. Maezen a februári napon, azt a köcis mondókák, énekek zengtek
vetkező kis vers jól megmutatja
minden csoportszobából.
nekünk:
Beszélgető köröket szervez„Jön a tavasz, megy a tél,
tünk, ahol a medvék életéről,
Barna medve üldögél:
eledeléről,
népszokásokról,
- Kibújás vagy bebújás?
népi hiedelmekről és persze az
Ez a gondom óriás!
elmaradhatatlan időjóslásról is
Ha kibújok, vacogok,
szó esett. Összehasonlítottuk
Ha bebújok, hortyogok:
az óvoda plüss mackóit: méret,
Ha kibújok, jó eszem,
szín, fajta szerint. A nagyobHa bebújok, éhezem.” (Weöres
bakkal „medvevadászatra” is
Sándor: A medve töprengése)
indultak a pedagógusok, ami
Andrássy Utcai Óvoda
nagy mulatozásba csapott át. A sütimacik várják a fogukat rájuk fenő apróságokat

Farsangi mulatság a Cserfa Kuckó Óvodában
„Elegünk van már a télből
Hóból, fagyból, hideg szélből.
Jöttünk vígan maskarában
Télbosszantó maszkabálba…”
(Török Károly)
A farsang a vízkereszttől hamvazószerdáig tartó hosszú, vidám, télbúcsúztató időszak.
Az óvodában igen mozgalmas hetek ezek. Beszélgettünk a farsangi
régi szokásokról, megnéztük az előző
évek farsangjait fotókon, előkerültek a
tréfás mesék, énekeltünk, táncoltunk,
bohóckodtunk, csoportszobát dekoráltunk. Szorgos kezek munkájának

A csíkosbundás tigris bemutatja tudását

„gyümölcse” a finom csörögefánk
volt.
Farsang reggelén szebbnél-szebb
hercegnő, tündér, mesehős, harcos és
különféle állatka érkezett az oviba, izgatottan fürkészték egymást - ki minek
öltözött - majd zeneszó hangja, farsangi finomságok illata és vidám jókedv
töltötte be a néhány hete birtokba vett,
gyönyörű óvodánk falait.
Óvodapedagógusként régen vártuk,
hogy tornaszobánk legyen, ahol öszszegyűlhet az óvoda minden gyermeke… S lám, szép, új tornaszobánk
most bálteremmé alakult: itt táncolt

csemetéink apraja-nagyja, miközben
a csoportszobák mókás vetélkedők és
az elmaradhatatlan eszem-iszom színhelye lett.
A vidám, örömteli együttlétek jelentősége a közös élmények átélésében
rejlik. Erősödik a gyermekekben a közösséghez tartozás, figyelem irányul
népi hagyományainkra, ismeretekkel
gazdagodnak a változatos tevékenységek közben.
Reméljük, hogy minden kisgyermek
olyan jól érezte magát, hogy jövőre is
szívesen bújnak jelmezbe!
Cserfa Kuckó Óvoda
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Nincs húsvét nagypéntek nélkül
„…térdre borulva így imádkozott: Atyám, ha
akarod, vedd el tőlem ezt a poharat, mindazáltal
ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. Ekkor angyal jelent meg neki a mennyből és erősítette őt. Halálos gyötrődésében még kitartóbban
imádkozott, és verejtéke olyan volt, mint a földre
hulló nagy vércseppek.” (Lk 22,41–44)
„Hogy értsd, egy pohár víz mit ér, ahhoz hőség kell, ahhoz sivatag kell. Hogy lásd, egy napod mennyit ér, néha látnod kell, az élet hogyan
fogy el.” (Sztevanovity Dusán és Zorán
Hogy várjuk e hosszú koronavírusos „tél”
után a szabadságunkat meghozó tavaszt! Hogy
melegen simogassa arcunkat a nap! Hogy érezzük orrunkban a virágillatot! Hogy a madárdallal együtt szárnyaljon a szívünk! És ne csak a
szívünk, hanem a testünk is szabadon kimozdulhasson, akár vágyott tájakra repülhessen! Hogy
az „online kalickából” kilépve újra hús-vér emberként ölelhessük egymást szeretett családunk,
szívünknek kedves közösségeink körében. Hogy
várjuk a tavaszt, a húsvétot, a feltámadást!
Csakhogy nincs tavasz tél nélkül! Nincs húsvét nagypéntek nélkül! Nincs feltámadás meghalás nélkül! „Hogy értsd, egy pohár víz mit ér,
ahhoz hőség kell, ahhoz sivatag kell!” Bár ott
volt múltunk mindennapjaiban a pohár víz, a
napsütés, a virágillat, a madárének, a tavasz és a
húsvét, a szabadságunk, a szárnyalás és az ölelés
lehetősége, de hogy bármit is megértsünk, átélhessünk ajándékaiból, ahhoz valójában „hőség
kell, ahhoz sivatag kell!” Csakhogy mi nemigen
szeretjük sem a hőséget, sem a sivatagot. Ha valamit ki akarnánk kerülni, meg akarnánk spórolni, szeretnénk megúszni, az éppen az ilyesfélék.
Nekünk, ami kell: a tavasz meg a húsvét meg a
feltámadás, de tél és nagypéntek és meghalás
nélkül! Ez utóbbiakat tartsa meg magának a Jóisten vagy az Akárki.
Hogy Akárki létezik-e1 és mit csinál, nem
tudom. De hogy Isten ez utóbbiakról is tud és
megengedte (akár visszatekintve a magunk személyes életére, akár az egész világot sokkoló koronavírusra), a magunk bőrén tapasztaltuk meg.
Hogy Isten mit és miért enged meg (összeszorult
szívvel gondolok a meghaltakra, a haldoklókra
és a gyászolókra), nem tudom, egyikünk sem
tudhatja. Amit hiszek, hogy Isten nagyon szeret
mindannyiunkat: akár élünk, akár halunk (Róm
8,38–39). S minket, akiket azzal szeret, hogy kegyelméből „túléltük” a halálunkat (akár fizikai,
akár lelki értelemben), azzal ajándékozott meg,
hogy belekóstolhattunk a télbe, a nagypéntekbe,
a kicsit vagy nagyon meghalásba.
Micsoda? Hogy mindez ajándék? Igen. Mert
„tud valamit” Isten! Tudja, hogy lesz tavasz,
húsvét meg feltámadás. Lesz, de érzékelhető,
értékelhető módon csak a telet meg a nagypén-

teket meg a meghalást kicsit vagy nagyon már
megismerők, átélők számára. Tényleg várjuk a
tavaszt, a húsvétot és a feltámadást? Ha valóban,
akkor ne kerüljük ki, ne akarjuk megspórolni és
megúszni a telet, a nagypénteket és a meghalást!
Ne lépj át se a rajtad kívül lévő, se a benned élő
télen. Nem baj, ki kell bírd, sőt meg kell éld, akár
kicsit, akár nagyon fáj a tél hidege. Te majd ezek
után fogod tudni értékelni a tavasz ölelését és akkor döbbensz majd rá, hogy a tél ajándéka nélkül
nem lenne tavaszod.
És ne akard megúszni a nagypénteket sem!
Sem azt az igazit ott a Golgotán, sem a magadét
a kisgolgotáidon. Mert ott, a Golgotán, megtörtént a világtörténelemben egyszeri és megismételhetetlen módon a megváltás. Isten Jézus
Krisztusban engedte magát keresztre feszíteni
az ember helyett! És ha te odamész a Golgotára és tudsz (még vagy már) szívből sírni magad
felett és tudod mondani, hogy: sajnálom, és fáj
mindaz, amivel megbántottalak… Veled is megtörténhet a csoda: „Mikor a lelkem roskadozva
vittem, / Csöndesen és váratlanul, / Átölelt az
Isten!” (Ady Endre) Lejön a keresztről, hogy
„néma, igaz öleléssel” öleljen, majd visszamegy
meghalni helyetted és helyettem, mert „…hiába
fürösztöd önmagadban, / Csak másban moshatod meg arcodat.” (József Attila)
Kikerülhetjük a Golgotát – nagyon sokan ezt
teszik, hisz ki szereti a fájdalmas és szomorú helyeket? De ha kikerülöd a nagypénteket, akkor
az Isten veled sírását, ölelését kerülöd el. Tényleg ezt akarod? Akkor hogy lesz húsvétod? Akkor hogy lesz megbocsátásod? Hogy lesz erőd
a továbbmenetelhez? És a magad golgotáit se
akard megúszni! Ha vannak, akkor vannak. Ha
fáj, akkor fáj. Ha kicsit vagy nagyon belehalsz,
akkor belehalsz. Többnyire nem választás kérdése, hogy vannak. De hogy hogy reagálsz a golgotáidra, az már a te döntésed. Mert nem az az
igazán fontos, hogy mi történik velünk, hanem
hogy mit kezdünk azzal, ami történik velünk.
Szitkozódsz, toporzékolsz? Mit segít? Öleld inkább magadhoz! A tiéd. Az elcsendesedésben, az
ölelésben, az elfogadásban megszelídül; sőt, tanít. És ha tudtál elég ideig kint lenni (ne kérdezd
tőlem, hogy mennyi az „elég”) a szélben, a sötétben, a hidegben; akár térdre borulva, halálos
gyötrődésben a magad Gecsemané-kertjében,
akkor te érezni fogod a tavasz közeledtét, meglátod a pirkadatot, beleremegsz, ha átölel… Tudni
fogod, hogy ez a feltámadás!
Ha vagy olyan tudatos, erős és bátor, hogy
kibírd a golgotán a fájdalmat, a tehetetlenséget
és a kiszolgáltatottságot; ha tudsz addig, amíg
kell néma és mozdulatlan lenni az időtlenségben… akkor jön el hozzád (számodra érzelmileg is megélhető, értékelhető módon) a húsvét:

a hajnal, az öröm, a szabadság, a szárnyalás, a
feltámadás. Mert nem üres felettünk az ég! Se
éjszaka, se pirkadatkor. Isten tud róla, ha neked
nagyon nehéz. Éppen ott, a Golgotán – mert nem
akarta megúszni – élte át, ami neked nagyon
fáj; hogy te abban már soha ne légy egyedül,
magadra hagyva. És ha tudod, hogy tud rólad, veled van, ez a tudás megölel, erőt ad, és
ki fogod bírni a magad golgotáját, míg felkel a
nap. (1Móz 32,31 – a Jabbók révénél) „Oszlik
lelkemnek barna gyásza: / Nagy, fehér fényben
jön az Isten, / Hogy ellenségeim leigázza […] És
hogyha néha-néha győzök, / Ő járt, az Isten járt
előttem, / Kivonta kardját, megelőzött. / Hallom,
ahogy lelkemben lépked / S az ő bús »Ádám,
hol vagy?«-ára / Felelnek hangos szívverések. /
Szívemben már őt megtaláltam, / Megtaláltam és
megöleltem” (Ady Endre)
Igen, majd egyszer… a tavaszban, a húsvétban, a feltámadásban, a szabadságban, a szárnyalásban, ha visszagondolsz a télre, a nagypéntekre, a meghalásra, meg fogod köszönni az
ajándékot! Nemcsak a mostani szépet (amit te
már fogsz tudni értékelni), hanem a telet, meg a
golgotát, meg a majd belehalást is. Mert megtapasztalhattad ott lent, hogy milyen mélyre hajolt
le hozzád Isten, hogy megöleljen. És ezt az ölelést mélyebben, sehol másutt nem élhetted volna
meg, mint éppen a magad fájdalmában, tehetetlenségében, kiszolgáltatottságában. És igen, fáztál a télben, de belülről Isten szeretete melegített,
és kibírtad pont addig, ameddig kellett. És fájt
a Golgotán lenned, látva, hogy szenved érted és
miattad és helyetted. De éppen a Golgotán, és
csak is ott élhetted át, mennyire nagyon szeret
téged; és ez adott erőt, hogy kibírd a magad golgotáit, ahol Isten nem hagyott magadra. És a kicsit vagy nagyon belehalásaidra is úgy gondolsz
majd vissza, hogy az emberré lett Isten, Jézus
Krisztus azért halt bele annakidején valóságosan, ott és akkor, hogy itt és most neked ne kelljen belehalnod… Csak kóstolót kaptál, és látod,
túlélted! Ha kicsit vagy nagyon bele is haltál, de
elhozta neked a Feltámadott a feltámadást.
Igen, a tél, a nagypéntek, a meghalás: ajándék! Önmagában is, és a továbbmenetelért is!
Mert „Hogy értsd, egy pohár víz mit ér, ahhoz
hőség kell, ahhoz sivatag kell!” Mert nincs tavasz tél nélkül! Nincs húsvét nagypéntek nélkül!
Nincs feltámadás meghalás nélkül!
Gyönyörű tavaszt! Örömteli húsvétot! Boldog
szárnyalást! És már idelent is: áldott feltámadást!
Bálint Klára
Maglód–Ecser–Mende–Sülysáp
református lelkipásztora, mentálhigiénés szakember
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A megváltás műve – virágvasárnap szemszögéből
A nagyhét első napjának valódi neve:
Urunk szenvedésének vasárnapja. Elsőre ellentmondásosnak tűnhet az, hogyan
kerülhet a Jézus szenvedéséről való megemlékezés pont vasárnapra, amikor az
mindig elsősorban az Ő feltámadásának
napja. A magyarázat abban rejlik, amiért
Jézus felmegy Jeruzsálembe: hogy véghezvigye a küldetést, amiért az Atyától
közénk jött. Ti. az emberiség megváltásának művét. Ebben a műben pedig szoros egységet alkot nagycsütörtök, nagypéntek és húsvét. Elválaszthatatlanok
egymástól az, hogy Jézus a saját Testét és
Vérét adja nekünk ételül, értünk szenved
és hal meg, végül hogy feltámad. Ezek
nem egymástól független események,
csakis együtt, egységként szemlélve van
értelmük és megváltó értékük.
Emberként persze időben élünk. Tehát
Ő maga is időrendben élte át a megváltás
egységes művének egyes elemeit, és mi
is időben széthúzva ünnepeljük ezeket a
Szent Háromnapon. Azonban gondoljuk
végig, mit érne egyik elem a másik nélkül. Miért adta volna Magát a kenyérben
és borban az apostoloknak, ha nem hal
meg, hanem itt marad velük? Hogyan
győzte volna le a halált, ha nem támad
fel abból? Miért halt volna meg kegyetlen kínok közepette, ha ott marad a sírban? Bárhogyan folytathatnánk a párosításokat: önmagában a többi nélkül, egyik
elemnek sem lenne értelme, nemhogy
a mennyországot megnyitó, az üdvösségünket lehetővé tevő értéke. Mivel
pedig ezek elválaszthatatlanok egymástól, minden szentmisében jelenvalóvá
válik mindhárom: egyfajta „időutazás”
csodáját teszi lehetővé számunkra Jézus
minden misében, mikor annak során mi

is ott ülhetünk az utolsó vacsora asztala körül, mi is odatehetjük a szívünket
(örömeinket, bánatainkat, kéréseinket,
hálánkat) az oltárra, mi is ott állhatunk
haldoklásának keresztje tövében és mi is
együtt örvendhetünk a sírja ürességének.
A megváltás művének egyes elemei önmagukban külön-külön ünnepnapot kapnak a Szent Háromnapban, és még így
is kimeríthetetlenek. Ugyanakkor mégis
belesűrűsödnek és jelenvalóvá válnak
minden egyes szentmisében is teljes egészükben.
Ez a kettősség jelenik meg akkor is,
amikor a virágvasárnapot Urunk szenvedése vasárnapjának nevezzük. Egyszerre
van jelen benne Jézus dicsősége: amikor
az Isten Fia királyként vonul be abba a
fővárosba, ahol az Úr egyetlen temploma
áll. És Jézus alázata: mindezt ló helyett
szamár hátán, vörös szőnyeg helyett emberek önként elé terített, egyszerű ruháin és pálmaágakon (a mi éghajlatunkon
barkával helyettesítjük), szalutáló katonák helyett hozsannát kiáltozó, lelkes, de
hétköznapi követői sorfala között teszi.
Önként vállalja, hogy ott az Ő koronája
tövisből lesz, trónja pedig a keresztfa
kivégzőeszköze. Szeretetből. Érted és
értem. Az ellenségeinkért és a szeretteinkért. Ismerőseinkért és ismeretlenekért.
Minden emberért. Mert mindenkinek ki
akarta nyitni a mennyország Ádám és
Éva bűne miatt bezárt ajtaját. Mire ment
volna azzal, ha menti az irháját, pár évvel, évtizeddel tovább él itt, és beáll a
földi királyok, a hullócsillagok sorába?
Ő ennél messze távolabbra nézett, és
aszerint cselekedett. És Te?
Balázs atya

Honlap:
www.ecser.hu
A Cserfa
C f következő,
kö
ö tk
k ő 20
2021
2021.
21 4
4. száá
ma április 16-én jelenik meg.
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Február 17-e volt hamvazószerda. Ezen a napon és a vasárnapi misén részesülhettek a hívek a hamvazás szentelményében.
Dr. Tanczik Balázs plébános úr a járványügyi szabályokat betartva végezte el a szertartást. A hamu ősi jelképe az elmúlásnak, a halálnak, ugyanakkor a megtisztulásnak is.

Rendben zajlik az oltás Ecseren

A januári nyitás óta a Cserfa Kuckó Óvoda dolgozói folyamatosan szépítik felújított és bővített intézményüket kívül és belül.
Legutóbb az ovi neve került fel a külső falra.

Maci-héten macievés (Cikk: 9. oldal)

Fantáziadús jelmezben a kuckós fiúk (Cikk: 9. oldal)

