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Látványos ünnepi műsorral
köszöntötték az ecseri 
iskolások a márciusi 
hősöket

Részletek a 4-5. oldalon

Cserfa_2022_április_03.indd   1 2022. 04. 14.   15:18:03



2 Cserfawww.ecser.hul 2022. április 22. Közügyek

Kiemelt fejlesztési területek napirenden

A mini bölcsődére elnyert támogatáson 
túl, most újabb bölcsőde építése előtt 
is megnyílt a lehetőség Ecseren. Az 
„RRF-1.1.2-2021. Bölcsődei nevelés 
fejlesztése” pályázaton pozitív elbí-
rálást kapott egy ecseri, 28 férőhelyes 
energiahatékony bölcsőde megvalósí-
tása.

A pályázatot a Baptista Tevékeny 
Szeretet Misszió nyújtotta be. A beru-
házást és a jövőbeni üzemeltetést is ők 
végzik majd. Ecser Nagyközség Ön-
kormányzata két építési telket biztosí-
tott az intézmény megvalósulásához.

A Baptista Tevékeny Szeretet Misz-
szió, mint pályázatot benyújtó egyházi 
jogi személy az RRF-1.1.2-2021 Böl-
csődei nevelés fejlesztése című felhí-
vás keretében bölcsődefejlesztést kíván 
megvalósítani. A támogatási kérelem 
benyújtásával a BTESZ hozzá kíván 
járulni Magyarország Helyreállítási és 
Ellenállóképességi Terve (továbbiak-
ban HET) „A” Demográfi a és közneve-
lés komponens, „Újonnan létrehozott 
bölcsődei férőhelyek és a férőhelyekre 
beíratott gyermekek száma” elnevezé-
sű kimeneti indikátor célértékének tel-
jesüléséhez.

A BTESZ két megyében 4 telephe-
lyen/településen: Hajdúböszörmény 
(Hajdú-Bihar megye), Ecser, Erdőker-
tes, Szada (Pest megye) kíván létre-
hozni 4 db 28 férőhelyes hagyományos 
bölcsődét, összesen 112 új bölcsődei 
férőhelyet.

A kiválasztásra került településeken 

az igény, a szükséglet jelen van a kis-
gyermekes családok részéről új bölcső-
dei férőhelyek iránt. A projekt keretei 
között négy új, korszerű, környezeti és 
gazdasági szempontból is hosszútávon 
fenntartható 28 férőhelyes energiaha-
tékony bölcsődei épület jön létre 2024. 
december 31-ig.

Ismét sikeres pályázat 
Ecseren bölcsőde építésére

A felvétel illusztráció

Ecser Nagyközség Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete 2022. már-
cius 16-án tartotta soron következő 
ülését. 

Ezen egyebek mellett elfogadásra 
került a Golgota Bt., valamint az Ecse-
ri Polgárőr Egyesület tájékoztatója. A 
képviselő-testület rendeletet alkotott 
a budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi 
Repülőtér helyi építési szabályzatá-
ról és határozatot hozott arról, hogy  
Ecser Nagyközség Helyi Építési Sza-
bályzatának véleményezési szakaszát 
lezárja, a véleményekre adott tervezői 
választ sajátjaként elfogadja és a ter-
vező által összeállított tervet az álla-
mi főépítésznek záróvéleményezésre 
megküldi. Döntöttek a képviselők az 
önkormányzati szempontból kiemelt 
fejlesztési területek nyilvántartásba 
vételéről és felhatalmazták a polgár-

mestert, hogy a települési eszközök 
módosításának véleményezési eljárá-
sát tárgyalásos formában folytassa le 
e területekre vonatkozóan. 

A testület megbízta Gál Zsolt pol-
gármestert, hogy a TOP-Plusz pályá-
zatot Ecser, Petőfi  utcára, belterületi 
útfejlesztésre nyújtsa be. Munkagép, 

valamint kisteherautó 
javítására összeget ha-
tározott meg a képvise-
lő-testület az EKO Kft. 
részére. 

Önkormányzati ingat-
lan bérlésére szóló pá-
lyázat kiírásáról is dön-
töttek a képviselők. Az 
Andrássy Utcai Óvoda 
részére udvari játszó-
eszköz beszerzésére és 
telepítésére kapott meg-
bízást a településvezető, 

az összeg meghatározásával. Szintén 
összeget határoztak meg a képviselők 
a csapadékvíz-elvezető cső javítására 
Ecser, Rákóczi utca – Arany János 
utca csatlakozására vonatkozóan. 

Az ülés során a képviselők elfogad-
ták a polgármesteri beszámolót.

t t hh t ll ülélé ii
Munkában a képviselő-testület
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Ipari területek Ecseren… (folytatás)
Az előző számokban részletesen beszámoltam 
arról, hogy jelenleg Ecseren több kiemelt be-
ruházás (fejlesztés) zajlik. A LIDL, a JYSK, a 
WERTS és a VOLVO fejlesztéseiről, terveiről 
már több esetben tudtam információt közölni. 
A további fejlesztésekről pedig akkor tudok 
beszámolni, amikor azok realizálódnak. Jelen-
leg is több érdeklődő és tulajdonos keres min-
ket rendszeresen. Ezekről amint érdemi infor-
mációm lesz, azonnal igyekszem tájékoztatni 
a tisztelt lakosainkat.

Érdemes mérleget vonni a beruházások po-
zitív és negatív hatásairól. Ezzel egyidőben 
mindent meg kell tennünk a negatív hatások 
csökkentése vagy megszüntetése érdekében. A 
kiemelt beruházások esetében az Önkormány-
zat mozgástere jelentős korlátok közé kerül, 
ennek ellenére folyamatosan jelezzük minden 
lehetséges fórumon az aggályokat. Van, ami-
kor meghallgatásra találnak kéréseink, és per-
sze van, amikor nem. 

Beszélni kell a forgalmi terhelésről, ahogy 
azt az előző Cserfa számokban már igyekez-
tem leírni, ezen kell a legtöbbet dolgoznunk. 
A forgalmi terhelést két részre célszerű osz-
tanunk. A teherautó (kamion) forgalom és a 
személyautó forgalom vizsgálandó. A teherau-
tó forgalom jellemzően nem a lakott területen 
okoz gondot. Természetesen vannak eltévedt 
járművek és olyanok is, akik Ecser belterüle-
tén lévő vállalkozásokhoz szállítanak, vagy itt 
van a telephelyük. Miattuk az Ady Endre utcá-
ban még jelentős teherforgalom van. Ez sajnos 
addig, amíg nem tudjuk elkészíteni az iparterü-
leti bevezető utat, nem fog változni, de nagyon 
bízom benne, hogy ez rövidesen megoldódik 
A másik probléma majd a Vecsés felé és az 
M0-ás felé közlekedőket fogja érinteni, de bí-
zom abban is, hogy az illetékesek meghallják 
a folyamatos jelzésünket, és segítenek az út-
bővítések kapcsán. A másik probléma a lakott 
területet jobban érinti, ez pedig a személyautó 
forgalom növekedése. Készítettünk egy közle-
kedési hatásvizsgálatot. Ebben a most meglé-
vő forgalommal és a fejlesztések várható ada-
taival számoltak a tervezők. A most meglévő 
adatok alapján (ezt mindenki tapasztalja), az 
M0-ás autóút jelen állapotában nagyon túlter-
helt, szinte naponta vannak a környékünkön 
balesetek, lezárások, aminek következtében a 
településekre terelik a forgalmat. Nem marad 
ki ebből Ecser sem. A közlekedési szokások 
megváltozása miatt egyre több az autó Ecse-
ren is, egyre több család ma már nem csak egy 
autót tart fenn. Ezen felül az agglomerációba 
költözők számának növekedése miatt Pest 
megyében többszázezerrel nőtt az autók szá-
ma a néhány évvel ezelőtti adatokhoz képest. 
Ők is igyekeznek eljutni a céljaikhoz, dugók 
esetén keresve a kerülő utakat. Ezeknek az au-
tóknak a közlekedésére sem a belső utak, sem 
az M0-ás út nincs felkészülve. Ezek mellé jön 
az ipari fejlesztések okozta forgalomnöveke-
dés. Az Önkormányzatnak nincs lehetősége az 

országos közutak fejlesztésére, bármennyire is 
tudjuk, hogy ezeket az útfejlesztéseket a be-
ruházások megvalósulása előtt érdemes lenne 
megvalósítani. Gondolok itt a körforgalmakra 
és az M0-ásra felvezető 31111-es út 2x2 sá-
vossá alakítására, de az Ecsert északról és dél-
ről elkerülő út megvalósítására is. Ezeknek a 
projektek a költsége több milliárd forint lenne, 
ami sajnos nem áll rendelkezésre, így marad 
az a lehetőség, hogy minden létező fórumon 
igyekszünk erre a „kiemelt” fejlesztőknek és 
Magyarország Kormányának fi gyelmét ráirá-
nyítani. Mivel az útfejlesztések szükségessége 
mindenki érdeke, ezért bízom benne, hogy 
előbb utóbb (szeretném, ha ez inkább előbb 
lenne) ezekre forrásokat is biztosítanak. 

Milyen útfejlesztések várhatóak a közeljö-
vőben? Az idei évben megépül a JYSK bejá-
ratánál a körforgalom, a teljes JYSK raktári 
forgalom ott bonyolódik majd (az ígéretek 
szerint). A fejlesztő beruházók szerint a for-
galmuk jelentős része Vecsés irányából érke-
zik a raktárba, az Adriáról hozzák a kamionok 
az árukat. Ez az útfejlesztés állami pénzből 
épül majd, ehhez kapcsolódik, hogy a Vecsé-
sen lévő körforgalom és az Ecseren meglévő 
körforgalom között a 3101-es út új burkolatot 
kap. 

A másik fejlesztés a JYSK mögött Vecsés 
felé található, itt az építkezés (Weerts) nagy 
erőkkel beindult. Minden tiltakozásunk el-
lenére engedélyt kapott a raktár egy lámpás 
kereszteződés megépítésére a Karzol telepével 
szemben, ahol most is bejárnak az építkezés-
re. Sikerült elérnünk, hogy a fejlesztést végző 
vállalkozó (közel két éves tárgyalássorozat 
után) a terület megközelítéséhez szükséges 
belső utat megépíti, illetve ezt az utat a 3101-
es úttal összeköti. Az út a meglévő Christeyns 
csarnokhoz vezető út folytatása lesz, ami pár-
huzamos az M0-ás úttal. A 3101-es út csatla-
kozásánál a Magyar Közút előírta nekik, hogy 
egy újabb körforgalmat kell építeniük. Ez a 
Karzol után kb. 600 m-re lesz. A kerülő, fel-
táró úttal együtt a beruházás teljes költsége a 
vállalkozót terhelik. Itt egyébként Vecsés felé 
egy, a körforgalmat kikerülő út is épül a tervek 
szerint, ami azt jelenti, hogy Vecsés felé halad-
va nem kell belemenni a körforgalomba. Ez az 
útfejlesztés a terület feltárása mellett alkalmas 
lesz kerülő utat biztosítani a Vecsés irányába 
közlekedőknek abban az esetben, amikor az 
M0-ás ezen szakaszát lezárják, és a forgalmat 
az ecseri lehajtón leterelik. Sajnos ilyenkor az 
Ecseren áthaladó forgalom jelentősen megnö-
vekszik, ezzel jelenleg nem tudunk mit tenni, 
ezért lenne fontos egy északi elkerülő és egy 
déli elkerülő út megépítése is. Ezzel a főváros 
és Maglód irányába is elvihető lenne a forga-
lom. A Maglód irányába történő elterelésben 
segíthetne az az út, ami az M0-ás lehajtóról 
már eleve Maglód és Gyömrő irányába tudná 
vinni a forgalmat. Ezt a csatlakozást elkezdték 
tervezni, erről már korábban beszámoltam. Je-

len állás szerint jövő 
évben készülnek el 
az engedélyes ter-
vek, és azt követően 
elindulhat az építés. 
Ez az út nemcsak 
abban az esetben 
tölt majd be fontos 
szerepet, amikor az 
M0-ás úton lezárást 
végeznek, hanem 
reményeink szerint 
a hétköznapi forgalom egy részét is le tudja 
majd venni Ecser belterületi útjairól. Sokan 
Gyömrőre is Ecseren keresztül mennek, ezt 
a forgalmat gyakorlatilag megszüntetheti ez a 
bekötés. 

Megkerestem a XVII. kerületben működő 
egyik zöld szervezetet, hogy szerintük a fej-
lesztések során milyen szempontokat kell fi -
gyelembe venni. Elkezdődött egy párbeszéd 
a JYSK és a LIDL vezetőivel. Ez egy hosszú 
folyamat lesz velük is és a többi fejlesztővel 
is, mert őket is meg fogjuk keresni. Az egyez-
tetések eredményeiről hamarosan beszámolok. 

Az Önkormányzat is igyekszik a természet-
védelemért tenni, idén is meghirdetjük a „Szép 
kert tiszta környezet” pályázatot. A képviselő-
testület néhány évvel ezelőtt úgy döntött, hogy 
tavasszal virágmagot oszt, ez az előző Cserfa 
újság mellékleteként került a postaládákba. 
Rendszeresen végzünk faültetést mi is, idén 
pályázati forrásból a Deák Ferenc utcába 30 
db fát tudtunk elültetni március elején (köszö-
nöm az EKO Kft. dolgozóinak a segítséget). A 
DTKH Nonprofi t Kft. által végzett kommuná-
lis, szelektív és zöldhulladék szállítás mellett 
lehetőség van évente két alkalommal házhoz 
menő lomtalanítást rendelni, ezt is a DTKH 
végzi. Rövidesen hozzánk is megérkezik a 
szelektív hulladék gyűjtésére alkalmas edény-
zet (sárga szemetes). Ennek osztásáról és a 
folyamat részleteiről minden a DTKH Non-
profi t Kft-vel szerződésben álló felhasználót 
értesíteni fogunk. A településen több helyen 
leadható a használt olaj, az EKO Kft. előtt az 
üveghulladék. Idén is szervezünk elektronikai 
hulladékgyűjtést június elején, a pontos idő-
pontról a következő Cserfa számban adunk 
tájékoztatást. Szervezünk májusban lakossági 
„szemétszedési akciót”, amire a civil szerve-
zeteket is meghívjuk, az előző évek gyakor-
latához hasonlóan. Előre láthatólag ez május 
28-án lesz, de ezt is jelezni fogjuk a következő 
Cserfa számban. Most főként a belterületi utak 
mentén szeretnénk gyűjteni az eldobált hulla-
dékot, de természetesen a külterületeinkről is 
nagy mennyiséget fogunk elszállítani. Csatla-
kozik Önkormányzatunk is a lakossági LED-
csere programhoz, ahol a napelemmel nem 
rendelkező lakosok igényelhetnek LED-es 
izzókat, ennek részleteit egy külön mellékelt 
lapon találják. 

Gál Zsolt Polgármester
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Kossuth: „Legyen hű a nemzet önmagához”
Ecser Nagyközség Önkormányzata 
március 15-én este tartotta megemlé-
kezését Nemzeti Ünnepünk, az 1848-
49-es Forradalom és Szabadságharc 
174. évfordulója alkalmából. 

A Rábai Miklós Művelődési Ház 
nagytermét megtöltötték az ünnep-
lők: a település és a civil szervezetek 
vezetői, a helyi lakosok, valamint a 
Laky Ilonka Általános Iskola tan-
testülete és diákjai, akik egyben az 
ünnepi műsort is készítették és adták 
elő. Szever Pál, a Művelődési Ház 
igazgatója köszöntötte a résztvevő-
ket, köztük Dr. Szűcs Lajos országy-
gyűlési képviselőt, Gál Zsolt polgár-
mestert és Barta Zoltán jegyzőt.

Gál Zsolt köszöntőjében hang-
súlyozta, hogy nagy örömmel tölti 
el, hogy nemzeti ünnepünk megün-
neplésére együtt kerül sor, hiszen 
az ilyen események meghatározóak 
egy közösség életében. Kiemelte, 
hogy hasonló közösségi érzése lehe-
tett 1848. március 15-én a márciusi 
ifjaknak is, amikor a délelőtti órák-
ban, tömeget gyűjtve maguk mellé az 
egyetemekről, lefoglalták a Landerer 
nyomdát és a sajtógépen kinyomtat-
ták a 12 pontot és a Nemzeti dalt. S 
ilyen közösségi érzés foghatta el a 
tömeget délután is, amikor kisza-
badították börtönéből Táncsics Mi-
hályt és magukat befogva a kocsiba 
elhúzták a Nemzeti Színházig. Nagy 
valószínűséggel ez a közösségi ér-
zés segítette át a félelmen azokat a 
tízezreket, akik életüket nem féltve 

beálltak honvédnek vagy nemzetőr-
nek, hogy fegyverrel harcoljanak a 
magyar nemzet szabadságáért, füg-
getlenségéért, az Áprilisi törvények-
kel elért jogaik megmaradásáért a 
császári és cári csapatok ellen. Ez az 
érzés tette lehetővé, hogy a bukás, a 
vértanúk kivégzése, a megtorlások, 
sok-sok ember menekülése után sem 
lehetett térdre kényszeríteni a ma-
gyar nemzetet. Kossuth Lajos is így 
biztatta honfi társait kényszerű emig-

rációjából: „Legyen hű a nemzet ön-
magához; még mindent meg lehet 
menteni. Veszve csak azon nemzet 
lehet, amely lemondott önmagáról.” 

A településvezető emlékeztetett, 
hogy sokszor és sokan feltették már 
a kérdést: nem voltak-e túlságosan 
naívak, idealisták a márciusi ifjak és 
nem a lehetetlenre vállalkoztak-e? 
A válasz: határozott nem. Hiszen ez 
az idealizmus győzedelmeskedett a 
mindent lehúzó kishitűség felett, eh-
hez a győzelemhez pedig ezeknek a 
fi ataloknak a bátorságára volt szük-
ség. Majd hangsúlyozta, hogy márci-
us 15-én a magyarok túlnyomó több-

sége kokárdát tűz fel a szíve fölé. 
Teszi ezt azért, hogy tisztelegjen 
azoknak a hősöknek az emléke és tö-
rekvései előtt, akik beírták a nevüket 

Látványos részlet a műsorból

Egymás kezét fogva
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a magyar nemzet történelemköny-
vébe. Petőfi , Jókai, Vasvári, Tán-
csics, Kossuth, Damjanics, Klapka, 
Móga, Bem. Ki ne ismerné a neve-
iket? Büszkék vagyunk rájuk, ezért 
emlékezünk meg róluk és a névtelen 
hősökről is immár 174 év óta. A pol-
gármester rávilágított arra is, hogy 
március 15-én az összefogást is ün-
nepeljük, azoknak az embereknek az 
összefogását, akiknél az érzelem és 
értelem, vagyis a szív és az ész, illet-
ve a mérlegelés és a bátorság közül a 
szív és a bátorság győzött. Ez tette le-
hetővé, hogy mindenüket feláldozva 
lerakják a modernkori Magyarország 
alapjait. Az ő összefogásuk, életük és 
áldozataik példaként szolgálhatnak a 
ma élőknek. Azt gondolhatjuk, hogy 
kicsi, egyszerű, hétköznapi ember-
ként a mi döntéseink nem történelmi 
léptékűek. Ezzel azonban csak egy 
dolgot felejtünk el: hogy a részből áll 

össze az egész, a kicsiből a nagy, az 
apró lépésekből az út, ami a célhoz 
vezet, s az emberből a nemzet. Ki-ki 
a maga helyén, a maga lehetőségei-
vel és a maga tehetsége szerint tehet 
a közjóért. 

Gál Zsolt polgármester ünnepi be-
szédét követően a Laky Ilonka Álta-
lános Iskola 5.b osztályos tanulói ad-
ták elő méltó műsorukat. Felkészítő 
tanáruk Serfőző Gyuláné volt. 

Az ünnepség után a résztvevők 
fáklyás felvonuláson vettek részt a 
Széchenyi utcában.      

Az ötödikesek hitelesen ábrázolták a nemzeti öntudat jelenlétét

Az előadást a nemzeti színek dominál-
ták s dobogtatták meg a közönség szívét

Fogadalom a nemzeti színű zászló előtt

Készlődés a fáklyás felvonulásra 
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Az Országgyűlés összetétele:
FIDESZ-KDNP 135 fő
DK-JOBBIK-LMP-MSZP-MO-

MENTUM-PÁRBESZÉD 57 FŐ
MI HAZÁNK 6 fő
MAGYARORSZÁGI NÉMETEK 

ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZATA 1 
fő

A 2022. április 3-i országgyűlési kép-
viselőválasztás eredménye a Pest me-
gyei 7. számú választókerületben 100 
%-os feldolgozottság mellett:

1. DR. SZŰCS LAJOS
FIDESZ-KDNP 31 623 szavazat 

49,22%
2. FRICSOVSZKY-TÓTH PÉTER
DK-JOBBIK- MOMENTUM-

MSZP-LMP-PÁRBESZÉD 23 449 
szavazat, 36,50%

3. SZABÓNÉ PAPP KLÁRA
MI HAZÁNK 4 219 szavazat, 6,57%
4. IVÁN PETRA
MKKP 2 915 szavazat, 4,54%
5. BALOGH ISTVÁN
MEMO 1 484 szavazat, 2,31%
6. BOCZ DÁNIEL
NORMÁLIS PÁRT 558 szavazat, 

0,87%
Gratulálunk Dr. Szűcs Lajos képvise-

lő úrnak, és további sikerekben gazdag, 
eredményes munkát kívánunk Neki!

Az országos listákra leadott szavaza-
tok száma:

FIDESZ-KDNP 3.057.195 szavazat
DK-JOBBIK- MOMENTUM-

MSZP-LMP-PÁRBESZÉD 1.947.117 
szavazat

MI HAZÁNK 332.440 szavazat
MEMO 58.928 szavazat
MKKP 183.416 szavazat
NORMÁLIS PÁRT 39.119 szavazat
Az Országos népszavazás eredmé-

nye:

Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyer-

mekeknek köznevelési intézményben 
a szülő hozzájárulása nélkül szexuális 
irányultságokat bemutató foglalkozást 
tartsanak?

Feldolgozottság: 99,99%
Jogerő állapota: nem jogerős
A szavazatok megoszlása
 Érvényesen szavazott: 3 896 051 

(47,42%)
 Érvénytelenül szavazott: 1 715 578 

(20,88%)
 Nem szavazott: 2 603 675 (31,70%)
Igen-Nem szavazatok száma és ará-

nya
 Igen: 299 521 (7,69%)
 Nem: 3 596 530 (92,31%)
Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyer-

mekek számára nemi átalakító kezelé-
seket népszerűsítsenek?

Feldolgozottság: 99,99%
Jogerő állapota: nem jogerős
A szavazatok megoszlása
 Érvényesen szavazott: 3 866 028 

(47,06%)
 Érvénytelenül szavazott: 1 745 601 

(21,25%)
 Nem szavazott: 2 603 675 (31,69%)
Igen-Nem szavazatok száma és ará-

nya
 Igen: 158 059 (4,09%)
 Nem: 3 707 969 (95,91%)
Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyer-

mekeknek fejlődésüket befolyásoló 
szexuális médiatartalmakat korlátozás 
nélkül mutassanak be?

Feldolgozottság: 99,99%
Jogerő állapota: nem jogerős
A szavazatok megoszlása
 Érvényesen szavazott: 3 857 813 

(46,96%)
 Érvénytelenül szavazott: 1 753 816 

(21,35%)
 Nem szavazott: 2 603 675 (31,69%)
Igen-Nem szavazatok száma és ará-

nya

 Igen: 180 388 (4,68%)
 Nem: 3 677 425 (95,32%)
Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyer-

mekeknek a nem megváltoztatását be-
mutató médiatartalmakat jelenítsenek 
meg?

Feldolgozottság: 99,99%
Jogerő állapota: nem jogerős
A szavazatok megoszlása
 Érvényesen szavazott: 3 855 698 

(46,93%)
 Érvénytelenül szavazott: 1 755 931 

(21,37%)
 Nem szavazott: 2 603 675 (31,70%)
Igen-Nem szavazatok száma és ará-

nya
 Igen: 186 563 (4,84%)
 Nem: 3 669 135 (95,16%)
Köszönöm szépen a választás le-

bonyolításában résztvevők áldozatos 
munkáját!

Barta Zoltán
jegyző

a Helyi Választási Iroda vezetője

Dr. Szűcs Lajos (FIDESZ-KDNP) 
térségünk országgyűlési képviselője

Dr. Szűcs Lajos
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„Tisztelt Lakosság, Gazdálkodók, Munka-
adók és Munkavállalók!

A szabadtéri tüzek megelőzése közös érde-
künk!

A nagy kiterjedésű gaz- és avartüzek felszámo-
lása, illetve a szabálytalanul - nem megfelelő idő-
ben, a szükséges védelmi intézkedések hiánya, 
stb - a lakóingatlanok udvarán, létesítmények 
szabad terein történő égetés olyan indokolatlan 
tűzoltói igénybetételt jelent, mely más helyszínen 
történő ténylegesen emberi életet veszélyeztető 
káreseménytől vonja el az erőket. 

Az ebből adódó vonulási időveszteség súlyos 
anyagi kárt, legfőképpen azonban akár emberi 
életet is követelhet!

A tűzesetek megelőzése érdekében az alábbia-
kat - jogkövető magatartással - KÉRJÜK TART-
SÁK be:

- a kül-és belterületen fekvő termőföldet a köz-
hiteles ingatlan- nyilvántartásban szereplő műve-
lési ágnak megfelelően szükséges tartani,

- a szántó, rét, legelő, gyümölcsös, nádas, fásí-
tott terület, erdő, stb területek gondozott vegetá-
cióval rendelkezzenek,

- amennyiben szükséges, a művelési ág változ-
tatását kérvényezzék,

- a termőföld vagy annak egy részének más 
célú hasznosítása esetén az engedélyeztetés le-
folytatása,

- már az év első két hónapjában a száraz vege-
táció kaszálása, termőföld rendbetétele történjen 
meg, mivel ha gondozatlan, akkor potenciális ve-
szélyt hordoz száraz, aszályos időben a tűzesetek 
helyszínéül.

Avar és kerti hulladék égetése: Ha jogsza-
bály másként nem rendelkezik (jelen informá-
ciók alapján a veszélyhelyzet végéig hatályosak 
maradhatnak a meglévő és még hatályos régi ön-
kormányzati rendeletek), a lábon álló növényzet, 
tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a 
belterületi, valamint a külterületen lévő zártkerti 
ingatlanok használata során keletkezett hulladék 
szabadtéri égetése tilos. Ez azt jelenti, hogy ahol 
van önkormányzati rendelet, ott annak megfele-
lően lehet kerti hulladékot (vagyis ágakat, nyese-
dékeket, füvet és nem háztartási szemetet) égetni 
a megadott napon és időtartamban. Amennyiben 
nincs rendelet, akkor az OTSZ alapján tilos az 
égetés.

Bográcsozás, sütögetés: (tűzveszélyes tevé-
kenység) Tűzgyújtási tilalom idején is megenge-
dett a szalonnasütés, bográcsozás saját belterületi 
ingatlanon, amennyiben az időjárási viszonyok 
ezt lehetővé teszik, a szükséges védelmi intézke-
dések megtétele, vagyis a tűz eloltásához szüksé-
ges eszközök, anyagok biztosítása mellett.

A tűz nem hagyható őrizetlenül, és veszély 
esetén, vagy ha a tevékenységet befejezték, azt 

azonnal el kell oltani.
A tevékenység csak úgy végezhető, hogy az a 

környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne jelent-
sen.

Az égetés befejezése után a helyszínt gondo-
san át kell vizsgálni és minden olyan körülményt 
meg kell szüntetni, ami további tüzet okozhat, pl. 
a parázslást, izzást - vízzel, földtakarással, kézi-
szerszámokkal - meg kell szüntetni.

Az időjárási előrejelzések alapján a tűzgyújtási 
tilalmat az erdőgazdálkodásért felelős miniszter 
hirdetheti ki, melyről az alábbi helyeken lehet 
tájékozódni: www.katasztrofavedelem.hu és a 
www.erdotuz.hu weboldalon. 

A tűzgyújtási tilalom kihirdetését követően 
tilos tüzet gyújtani az erdőterületeken, valamint 
a fásításokban és az ezek 200 méteres körzetén 
belül lévő külterületi ingatlanokon. Ide értendők 
a felsorolt területeken található tűzrakó helyek, a 
vasút és közút menti fásítások, de tilos a parlag- 
és gazégetés is. 

A lakosság a lakóhelye környékén lévő erdő-
területekről az interaktív erdőtérképen találhat 
további információkat.

Irányított égetés – Ha azt jogszabály lehető-
vé teszi (jelenleg erdészeteknek, illetve ha olyan 
kártevő jelent meg a területen, amit csak égetés-
sel lehet semlegesíteni), külterületen az ingat-
lan tulajdonosa, használója legfeljebb 10 hektár 
egybefüggő területen irányított égetést végezhet. 
Az irányított égetés végzésének időpontját, ter-
jedelmét, földrajzi koordinátákkal vagy helyrajzi 
számmal megadott helyét a megkezdés előtt 5 
nappal az illetékes hivatásos katasztrófavédelmi 
szerv területi szervéhez (Pest Megyei Katasztró-
favédelmi Igazgatóság) írásban be kell jelenteni.

Az irányított égetés során a tűz nem hagyható 
őrizetlenül, és veszély esetén azt azonnal el kell 
oltani. A tevékenység csak úgy végezhető, hogy 
az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne je-
lentsen, és a vonatkozó Országos Tűzvédelmi Sza-
bályzat előírásait maradéktalanul be kell tartani.

Az irányított égetés befejezése után a hely-
színt gondosan át kell vizsgáln, és a parázslást, 
izzást - vízzel, földtakarással, kéziszerszámok-
kal - meg kell szüntetni.

Betakarítási munkák - a kalászos termény 
betakarítását a közút és a vasútvonal mentén 
kell először elvégezni és a learatott kalászos 
terményt, szalmát a vasútállomástól legalább 
100 méter távolságon belül el kell távolítani és 
legalább 3 méter széles védőszántást kell alkal-
mazni.

Gabonatáblán dohányozni még a járművek, 
erő- és munkagépek vezetőfülkéiben is tilos.

Az aratás idejére a gabonatáblától legalább 15 
méterre éghető anyagtól és növényzettől mentes 
dohányzóhelyet lehet kijelölni. A dohányzóhe-

lyen a dohánynemű gyűjtéséhez és eloltásához 
megfelelő mennyiségű vizet tartalmazó edényt 
kell elhelyezni.

A mezőn összerakott kazal, valamint a szérű 
és rostnövénytároló elhelyezésénél a szélső táro-
lási egység és a környező

a) fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes 
osztályba tartozó anyagok előállítására, feldol-
gozására, használatára, tárolására vagy forgal-
mazására szolgáló építményektől legalább 200 
méter,

b) egyéb építményektől legalább 100 méter,
c) vasúti vágányoktól - a rostnövénytároló 

ipari vágányát kivéve - legalább 100 méter,
d) közúttól, erdőtől, lábon álló gabonától leg-

alább 25 méter és
e) nagyfeszültségű, föld feletti villamos veze-

téktől a legfelső villamos vezeték és talaj közötti 
távolság háromszorosa, de legalább 20 méter 
tűztávolságot kell tartani.

A mezőn összerakott szálastakarmány-, szal-
ma-, rostnövény-kazlakat legalább 3 méter szé-
les védőszántással kell körülvenni.

A kalászos termény betakarítási, bálázási 
munkáiban legalább 1 db 21A és 113B jelölésű 
tűzoltó készülékkel is ellátott erő- és munkagép, 
valamint egyéb jármű vehet részt, amelynek tűz-
védelmi felülvizsgálatát a betakarítást megelő-
zően az üzemeltető elvégezte. A műszaki ellen-
őrzésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek 
1 példányát a járművön el kell helyezni.

Az üzemelő erő- és munkagép kezelője a 
munkavégzés megkezdése előtt és annak befeje-
zése után közvetlenül és munkavégzést megsza-
kító szünetekben köteles a kipufogó-vezeték és 
szikratörő műszaki állapotát felülvizsgálni és a 
rárakódott éghető anyagtól szükség esetén meg-
tisztítani. Az erő- és munkagépen, gépjárművön 
olyan karbantartás, javítás, amely nyílt láng 
használatával jár vagy üzemanyag elfolyásával 
járhat, gabonatáblán, szérűn és a rostnövénytáro-
ló területén nem végezhető. A kazalozást végző 
erőgép a kazlat csak olyan távolságra közelítheti 
meg, hogy az erőgép égésterméke vagy annak 
elvezető csöve gyújtási veszélyt ne jelentsen. 
A kazalozásban részt vevő erőgépet a ráhullott 
szalmától, szénától rendszeresen meg kell tisz-
títani.

Munkaszünet idejére az aratógépet, az erő-
gépet és az egyéb munkagépet a lábon álló ka-
lászos terménytől, a tarlótól, továbbá a kazaltól 
legalább 15 méter távolságra kell elhelyezni, 
éghető hulladéktól, növényzettől mentes terüle-
ten. Ha a tarlótól ez a távolság nem biztosítható, 
akkor 3 méter széles védőszántáson kívül kell az 
arató-, erő- és az egyéb munkagépet elhelyezni.”

Katasztrófavédelem

A szabadtéri tüzek megelőzése közös érdekünk!
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Laptopokat kaptak az általános iskolánk pedagógusai
A Laky Ilonka Általános Iskola pedagó-
gusai az RRF-1.2.1-2021-2021-00001 
számú „Digitális oktatáshoz való egyenlő 
hozzáférés feltételeinek biztosítása a ta-
nulók és a pedagógusok számára” projekt 
keretében laptopokat kaptak. A laptopo-
kat 4 évig ingyenes használhatják a mun-
kájukhoz.

Háttér:
A Kormány a következő négy évben 

összesen 615 ezer notebookot vásárol a 
tanárok, valamint a 5-12. évfolyamon ta-
nuló diákok számára – közölte az Emberi 
Erőforrások Minisztériumának közneve-
lésért felelős államtitkára.

Maruzsa Zoltán elmondta: már elkez-

dődött a 9. évfolyamos diákoknak szánt, 
mintegy 120 ezer notebook kiszállítása a 
köznevelési intézményekbe.

Az államtitkár hozzátette, a teljes 
mennyiségből 55 ezer notebookot a pe-
dagógusok és a tanárok, több mint 560 
ezer informatikai eszközt pedig a 5-12. 
évfolyamon tanuló diákok kapnak majd 
meg, ezek biztosítják számukra a digitá-
lis tartalmakhoz történő hozzáférés lehe-
tőségét.

Emlékeztetett, a kormány 2016-ban 
fogadta el a digitális oktatási stratégiát, 
ami akkor az iskolai wifi -telepítéseket és 
sávszélesség-bővítést segítette elő, de az 
eszközbeszerzés terén is számos intézke-

dést tartalmazott. Az előző években 27 
milliárd forintot fordított a kabinet arra, 
hogy minden állami intézményben el-
érhető legyen a széles sávú internet- és 
wifi szolgáltatás, 2018-ban és 2019-ben 
pedig uniós forrásból vásároltak mintegy 
100 ezer informatikai eszközt.

Ez nagyon nagy segítség volt a pandé-
mia alatt a tantermen kívüli digitális okta-
tás elindításában, így Magyarországon a 
járvány ellenére sem kellett egyetlen nap-
ra sem leállítani az oktatást - fogalmazott 
Maruzsa Zoltán, hozzátéve, az oktatás di-
gitalizációja terén tett komoly előrelépés 
lesz az iskolákban az évek során megér-
kező 615 ezer eszköz.

Az ecseri betegek ellátása szempontjából is 
fontos Gyömrői Szakorvosi Rendelőintézet 
teljesen megújult és modernizált „A” épü-
letét adták át a napokban.

Tavaly augusztusban kezdődtek el a 
munkálatok az Egészséges Budapest Prog-
ram keretében.

A felújítást Magyarország Kormánya fi -
nanszírozta, az ünnepélyes megnyitón or-
szággyűlési képviselőnk dr. Szűcs Lajos, 

Stubnya Gusztávval, a fenntartó Bajcsy-
Zsilinszky Kórház főigazgatójával, Gye-
nes Levente gyömrői polgármesterrel, va-
lamint Török Rékával, a projektért felelős 
alpolgármesterrel vágta át a nemzeti színű 
szalagot.

A szakrendelő jól felszerelt, a beruházás 
volumenét jól szemlélteti, hogy az épület 
felújításán, modernizálásán túl számos esz-
közt is lecseréltek, egy új röntgengép is a 

betegek szolgálatába állt.
Gyömrő Önkormányzata is komoly részt 

vállalt a felújítás során: az intézményhez 
tartozó parkolókat készíttették és fi nanszí-
rozták, valamint több millió forint értékben 
új orvosi bútorokat is vásároltak.

Az átadással a korszerűsítés nem ér vé-
get, máris megkezdődhet a „B” épület fel-
újítása. Erre is a Kormány biztosítja a szük-
séges forrást, közel 100 millió forintot.

Átadták a gyömrői rendelőintézet felújított épületét

Március az iskolában, beiratkozás
A március sem telt eseménytelenül a Laky 
Ilonka Általános Iskolában. Két nagysza-
bású rendezvényünk volt ebben a hónap-
ban: a víz világnapjához köthető program 
és a kampánynap a fordított nappal.

A víz világnapján felhívtuk a gyerekek fi -
gyelmét vizeink megóvására, a fenntartható 
fejlődés érdekében a takarékos vízhaszná-
latra. A tanulók kékben jöttek, és a víz szót 
formáztuk meg közösen az udvaron.

A március 28-án megrendezett kampány-
napra már ki voltak éhezve a gyerekek, hi-
szen a pandémia miatt két éven át elmaradt. 
A hetedik és nyolcadik osztályok vetélke-
déséből az idei évben a 8. a osztály került 
ki győztesen. Jutalmuk sok-sok munka lett, 
hiszen a győztesnek kellett összeállítani, 
lebonyolítani a fordított nap programját. 
Nagyon ügyesek voltak, az összes gyerek 
nagy lelkesedéssel vett részt a játékos fel-
adatokban.

Az idei évben az általános iskolai beirat-
kozás április 21-én (csütörtök) 8:00-19:00 
között és április 22-én (péntek) 8:00-18:00 
között lesz. Erről közzéteszem a tudniva-
lókat:

Személyesen szükséges beíratni a tankö-
teles korú gyermekeket egy elektronikus 
beiratkozás után, amely a KRÉTA-rendszer 
felületén keresztül (https://eugyintezes.e-
kreta.hu/kezdolap) történik. Ez a felület 
április 6-án nyílik meg.  Hangsúlyozzuk, 
hogy a személyes megjelenés a beiratkozás 
folyamata során kötelező, de javasoljuk és 
kérjük az előzetes KRÉTA-adatszolgálta-
tást elvégezni, mert ezáltal jelentősen köny-
nyebbé és gyorsabbá válik az személyes 
ügyintézés mindenki számára.

Intézményünkben a beiratkozás a követ-
kezőképpen alakul:

• mindkét nap reggel 8 órától kezdődik a 
beiratkozás

• csütörtökön 19 óráig
• pénteken pedig 18 óráig
• kérjük, hogy az önöknek megfelelő idő-

pontban (20 percenként) jelentkezzenek be 
előzetesen az iskola@ecser.hu elérhetősé-
geinken

• ha nem tud mindkét szülő megjelenni, 
akkor kérjük a távollévő fél iratainak be-
mutatását

Kérjük a beiratkozáshoz az alábbi eredeti 

dokumentumokat hozzák magukkal:
• A gyermek személyazonosságát igazo-

ló hatósági igazolvány (lakcímkártya, ha 
van, akkor személyi igazolvány)

• Születési anyakönyvi kivonat
• A gyermek nevére kiállított TAJ kártya
• Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti 

jog gyakorlására vonatkozóan, illetve ha 
nincs közös felügyelet, akkor a bírósági 
végzés

• Ha van, szakértői bizottsági vélemény.
A 2022. április 21-ei és április 22-ei sze-

mélyes beiratkozás, illetve a dokumentu-
mok bemutatása során szülőnek/törvényes 
képviselőnek szükséges nyilatkoznia az 
etika/hit- és erkölcstan kapcsán, hogy eti-
kaoktatást vagy hit- és erkölcstanoktatást 
választja, illetve hit- és erkölcstan választá-
sa esetén melyik egyház hit- és erkölcstan 
tanításának megszervezését kéri gyermeke 
számára.  

A beiratkozási napok elteltével, 2022. 
április 25-én a kötelező felvételt biztosí-
tó, körzetes általános iskolába jelentkező 
körzetes gyermekek felvételre kerülnek. 
                                             Kiss Katalin
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Néptánccsoportunk fellépése

Oktatás

Az általános iskolai beiratkozás rendjéről
Az általános iskolai beiratkozás rendjét 
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény (továbbiakban: Nkt., vala-
mint a nevelési-oktatási intézmények mű-
ködéséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) 
EMMI rendelet alapján a Monori Tanke-
rületi Központ az alábbiak szerint hatá-
rozza meg:

A 2022/2023. tanévre történő általános 
iskolai beiratkozásra az alábbi időpontok-
ban kerül sor: 2022. április 21. (csütörtök), 
2022. április 22. (péntek)

Az Nkt. 45.5 (2) bekezdése alapján a 
gyermek abban az évben, amelynek au-
gusztus 31. napjáig a hatodik életévét be-
tölti, tankötelessé válik. A szülő köteles a 
tanköteles korba lépő (2016. augusztus 31. 
napjáig született) gyermekét a lakóhelye, 
ennek hiányában tartózkodási helye sze-
rint illetékes, kötelező felvételt biztosító 
vagy a választott iskola első évfolyamára 
beíratni.

A beiratkozáshoz kapcsolódóan az aláb-
bi eredeti dokumentumokra van szükség:

· A gyermek személyazonosságát igazo-
ló hatósági igazolvány

· A gyermek nevére kiállított TA1 kártya
· A gyermek nevére kiállitott lakcimet 

igazoló hatósági igazolvány
· Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti 

jog gyakorlására vonatkozóan.
A beiratkozással kapcsolatos részletes 

eljárási rendet az intézmények a helyben 
szokásos módon közzéteszik. Kérjük, er-
ről a beiratkozás időpontját

megelőzően tájékozódjanak.
A nem magyar, kiskorú állampolgár ak-

kor tanköteles Magyarországon, ha
· menekült, oltalmazott, menedékes, 

valamint a menedékjogról szóló törvény 
alapján befogadott jogállású,

· a szabad mozgás és tartózkodás jogá-
val rendelkező személyek beutazásáról és 
tartózkodásáról szóló törvény szerint a 
szabad mozgás és tartózkodás jogát Ma-
gyarországon gyakorolja,

· a harmadik országbeli állampolgárok 
beutazásáról es tartózkodásáról szóló tör-
vény hatálya alá tartozik és bevándorolt 
vagy letelepedett jogállású vagy Magyar-
ország területén való tartózkodásra jogo-
sító engedéllyel rendelkezik.

A feltételek meglétét a tanuló nevelési-
oktatási intézménybe történő felvételénél 

igazolni kell. A Magyarországon tartózko-
dó nem magyar állampolgár, ha megfelel a 
fenti feltételeknek, az iskolai nevelést-ok-
tatást a tankötelezettség fennállása, továb-
bá a tizennyolcadik életéve betöltése előtt 
megkezdett tanulmányok befejezéséig a 
magyar állampolgárokkal azonos feltéte-
lekkel veheti igénybe.

Amennyiben a választott iskola a gyer-
mek felvételével kapcsolatban elutasító 
döntést hoz, a szülő a döntés ellen jogor-
voslattal élhet. A szülő az Nkt. 37.5 (2)-
(3) bekezdései alapján jogszabálysértésre 
vagy érdeksérelemre hivatkozással nyújt-
hat be jogorvoslati kérelmet a döntés kéz-
hezvételétől számított 15 napon belül. Az 
eljárást megindító kérelmet a fenntartó-
hoz kell benyújtani.

Amennyiben a szülő a választott iskola 
elutasító döntése ellen nem kíván jogor-
voslattal élni, a döntés jogerőre emelkedé-
sét követő 5 napon belül köteles gyerme-
két beíratni a kötelező feIvételt biztosító 
iskola első évfolyamára.

A kötelező felvételt biztosító általános 
iskola köteles felvenni, átvenni azt a tan-
köteles tanulót, aki életvitelszerűen az ál-
talános iskola körzetében lakik.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki 
a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt 
álló gyermeket kellő időben az iskolába 
nem íratja be, továbbá az a szülő, aki nem 
biztosítja, hogy súlyos és halmozottan fo-
gyatékos gyermeke a fejlődését biztosító 
nevelésben, nevelés-oktatásban vegyen 
részt, szabálysértést követ el.

dr. Hrutkáné Molnár Monika 
tankerületi igazgató

dr. Hrutkáné Molnár Monika 

Az Országos Szlovák Önkormányzat tavaszi kulturális körútjának pestvidéki állomásán március 18-án Dabas-Sáriban 
lépett fel az Ecseri Néptánccsoport. Műsorukban békési szlovák táncokat, Sáros megyei táncokat és felföldi friss csárdást 
láthatott a nagyszámú közönség.
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Víz világnapja a Cserfa Kuckó 
Óvodában
Világszerte minden évben március 22-én ün-
nepeljük a Víz világnapját. Ilyenkor a meg-
szokottnál több fi gyelem irányul az ember és 
a víz évmilliókra visszatekintő kapcsolatára.

Ez hasznos, fontos, jó dolog - de a Föld 
vízkincsét ma már kampányszerű cselekvé-
sekkel bizonyosan nem lehet megmenteni. 
Csak akkor érhetünk el változást, ha meg-
változik az ember mindennapi cselekvési 
gyakorlata.

A családok szemléletformálásához a kis-
gyermekeken keresztül vezet az út.

Óvodánkban a környezetes jeles napokat 
intézményi szintű projektek keretében tesz-
szük emlékezetessé. A „Hol lakik a halacs-
ka„ projektünk során vizes programokkal, 
játékokkal hívjuk fel a gyermekek fi gyelmét 
a környezetünk, kiemelten a víz megóvására 
és nélkülözhetetlen szerepére az életünkben.

A gyermekek tevékenységek útján ismer-
kedtek vizeink állatvilágával. Az óvodai 
csoportokban szabad játéktevékenység so-
rán folyókat, tengereket, óceánokat hoztak 
létre, állatokkal népesítették be őket, játsza-
doztak velük.

A hét kedvelt tevékenysége a mágneses 
horgászos játék, ám a kifogott halacskákat 
nyomban vissza is engedtük élőhelyükre.

A víz körforgását „Albert mondja: a ter-
mészet jobban tudja” ismeretterjesztő mesén 
keresztül szemléltettük, majd csoportszo-
bákban és az udvaron különféle kísérleteket 
végeztünk: megfi gyeltük mi süllyed el/mi 
úszik a vízen, próbálgattuk a víz színezését, 
vizsgáltuk a patakvíz szennyezettségét vagy 
„csak” öntözgettünk egyik edénykéből a 
másikba.

A csoportokban a gyermekek kedvük sze-
rint, egyéni ötleteik, elgondolásaik alapján 
hajtogattak, festettek, rajzoltak, gyurmáztak, 
vágtak, ragasztottak.

Az alkotásokból készült kiállításnak 
nagy sikere lett. A gyermekekkel együtt, 
mi is megcsodáltuk a többi csoport „vízi 
világát”, s közben szó esett a víz különle-
gességéről, fontosságáról.

Elsétáltunk a Szerelem patakhoz és a 
Horgásztóhoz, felelevenítettük az élmé-
nyeinket,- fürdőzés, horgászás, hajókázás 
stb.- a témákhoz kerestük a megfelelő te-
vékenységeket, irodalmi, mozgásos, zenei, 
dramatikus, matematikai, vizuális játéko-
kat, gyűjtöttünk vízzel kapcsolatos találós 
kérdéseket, szólásokat, közmondásokat. 
Készítettünk tablókat a hazai vizeinket be-
népesítő és a tengerekben élő állatokról, a 
szennyezett és tiszta folyókról.

Ellátogattunk az Ecseri Horgásztóhoz, 
ahol a vízben élő halakról és vízi madarak-
ról gyűjtöttünk tapasztalatokat. A gyerekek 
nagy lelkesedéssel várták a kirándulást 
nagyítókkal, távcsövekkel, bogármegfi -
gyelőkkel és enni-, innivalóval felszerelt 
táskákkal készültek az alkalomra.

A várva-várt tavaszi időjárásnak kö-
szönhetően a gyerekek folyamatosan meg-
tapasztalhatják a víz éltető erejét, hiszen 
a kerti munkákban (veteményeskert, a 
virágok, bokrok gondozása) aktívan részt 
vesznek.

Óvodapedagógusként, zöld óvodánk-
ban egyik legfőbb feladunk a gyermekek 
szemléletének és szokásainak alakítása. 
Különösen így van a környezettel kapcso-
latos jeles napjaink tekintetében.
Ahhoz, hogy majdan óvodásaink gyerme-
kei is egy élhető bolygón, elegendő meny-
nyiségű ivóvízzel, természeti kincseinket 
csodálva nevelkedjenek, minden nap aktí-
van tennünk kell az éltető víz megóvásá-
ért!

Cserfa Kuckó Óvoda
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Nagypéntek és Húsvét ajándéka
De jó, hogy a kétnapos húsvéti ünnep 
mellé néhány éve csatlakozott a nagy-
péntek is mint szabadnap; így a várva 
várt tavaszban négynapos jól megérde-
melt pihenésünk is lehet. 

Az is jó, hogy a nyuszi hoz egy kis 
ezt meg azt; meg hogy találkozhatunk 
az esetleg már rég nem látott család-
tagjainkkal; és hogy minket, hölgyeket 
meglocsolnak a fi úk, hogy el ne hervad-
junk.

Tényleg ennyiről (ami önmagában 
amúgy valóban érték), de csak eny-
nyiről szólna ez a kétezer éves ünnep? 
Semmiképpen sem. Ezt a szívet mélyen 
megérintő kozmikus történetet próbá-
lom most úgy elbeszélni, hogy akár egy 
nyitott szívű gyermek is megérthesse. 
Engedjük meg most magunknak, hogy 
gyermeki nyitottsággal hallgassuk.

Nagyon-nagyon régen, az idők kez-
detén Isten megteremtett minket, az 
embert. Egy gyönyörű kertben éltünk, 
amit úgy hívtak, hogy Éden. Nagyon 
boldogok voltunk ott, mert Isten na-
gyon szeretett minket, és mi is nagyon 
szerettük Őt. Meg is ígértük egymás-
nak, hogy ez mindig és mindig így lesz. 

De egyszer csak jött a Gonosz, és azt 
súgta a szívünkbe, hogy ne higgyünk 
Istenek, mert Ő nem is szeret minket. 
És mi olyan ostobák voltunk, hogy el-
hittük a hazugságot. Nem Istenre hall-
gattunk, hanem a Gonoszra, aki becsa-
pott minket. Elhagytuk Istent, aki pedig 
nagyon szeretett minket. 

Azóta már nem az Édenben, az Élet 
kertjében élünk, ahol szeretet, öröm 
és békesség ölelt körül minket; hanem 
azon kívül, a rideg nagyvilágban. 

Olyanok vagyunk, mint egy kis el-
veszett bárány: árván, szomorúan, 
félelemmel telin járjuk az utunkat; 
miközben a szívünk leges-legmélyén 
emlékszünk arra, hogy milyen nagyon 
is jó volt az Édenben, Isten békesség-
ében és szeretetében.

Bizonyára fájt Istennek, hogy az 
ember elhagyta Őt, de Ő nem a saját 
fájdalmával törődött, hanem mint egy 
jóságos édesapa–édesanya azon aggó-
dott, hogy mi lesz az elveszett gyere-
kével. 

Próbált nekünk Fentről üzenni, hogy 
Ő még mindig nagyon szeret minket, 
de mi már nem hallottuk meg a szavát. 
Ekkor nagyot gondolt Isten: lemegyek 

az emberhez a Földre, megkeresem 
és megtalálom az „elveszett bárányt”, 
hogy többé ne legyen elveszett, magá-
nyos és szomorú. És akkor, karácsony-
kor eljött hozzánk Isten szeretete. Jézus 
Krisztus, Isten egyszülött Fia hozta el 
azt nekünk, amikor megszületett, bele-
született ebbe a világba.  

Velünk élt Jézus. Kedves volt hoz-
zánk. Amiben tudott, segített minket. 
Arról beszélt, hogy az Ő mennyei Édes-
apja mennyire nagyon szeret minket. 
És egyszer csak megálltunk a Golgota 
hegy tetején. Ott állt egy kereszt. Tud-
tuk, éreztük, hogy az a kereszt az em-
ber keresztje; mert az ember hagyta el 
Istent, az Élet kertjét, és mert ennek a 

történetnek a vége a halál. Szomorúan 
néztem Jézusra. Elmondtam Neki, hogy 
sajnálom és nagyon megbántam, hogy 
nem hittem Istennek és hogy elhagytam 
Őt. Azt is elmondtam, hogy mennyire 
nagyon örültem, hogy Ő, Jézus meg-
keresett és megtalált. Hozzá léptem, 
hogy elbúcsúzzak Tőle, aztán induljak 
a keresztre. Ekkor Ő megölelt… majd 
a kereszthez lépett, hogy Őt szögezzék 
fel helyettem.

Ott álltam a kereszt alatt és sírtam. 
Ott voltam a temetésén is és sírtam. Ki-
mentem újból a temetőbe és sírtam… 

mert miattam halt meg; és mert hogy 
mennyire nagyon szeretett. És egyszer 
csak megállt mögöttem valaki és a ne-
vemen szólított. Én megfordultam és 
nem hittem a szememnek: ott állt az élő 
Jézus Krisztus. Elmondta, hogy nem 
csak azért jött, hogy megtaláljon min-
ket; hanem hogy magára vegye minden 
tévedésünket, mulasztásunkat és annak 
következményét, a halált… ezért halt 
meg helyettünk. Ez a megváltás. És Ő 
a Megváltó. És aki elfogadja, hogy Ő, 
Jézus ennyire nagyon szeresse, annak 
életet ajándékoz, mégpedig egy olyan 
örökké tartó életet, amit a földi halá-
lunk sem tud elvenni. Megígérte, hogy 
soha nem fog elhagyni! Ha elfogadom, 

velem lesz örökké, a Lelke által.
Hát ezért mosolygok, s van örömmel 

és hálával tele a szívem. Semmiféle 
körülmény közepette nem felejthetem 
el, hogy Hozzá tartozom. Szeretetében 
„akár élek, akár halok” békességben 
és biztonságban vagyok. Köszönöm a 
Nagypéntek és a Húsvét ajándékát, ami 
nemcsak az enyém lehet, de mindenkié, 
aki azt elfogadja.

Bálint Klára
református lelkipásztor

mentálhigiénés szakember
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