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FALUGAZDÁSZ TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt Gazdálkodók!
A falugazdász ügyfélfogdás bizonytalan
ideig szünetel a településen. Személyes
ügyintézésre kizárólag telefonon keresztül
történő előzetes időpontfoglalással van
lehetőség a környező települések valamelyikén.
A 2020. évi területalapú támogatások benyújtási határideje 2020. május 15. A járványügyi helyzetre való tekintettel az idei
évben lehetőség van a támogatási kérelmek
telefonon keresztüli segítségnyújtással,
személyes kontaktus nélkül történő benyújtására. Természetesen a személyes ügyintézésre továbbra is lehetőség van, bejelentkezés után.
A fennálló egészségügyi veszélyhelyzet
miatt a gazdaságvédelmi akcióterv keretében az őstermelők jogviszonyára vonatkozó
rendelkezéseket is módosították. A hatályos
igazolvánnyal rendelkező mezőgazdasági
őstermelő esetében az értékesítési betétlap
akkor is az adóév első napjától hatályos, ha
a betétlapot az őstermelő az adóévben a
veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napon belül kérelmezi. Ez azt jeleni, hogy az
őstermelői igazolvány 2020. január elsejére
történő visszamenőleges érvényesítésének
határideje idén nem március 20-a. Tehát aki
március 20-át követően már kiváltotta, vagy
a veszélyhelyzet megszűnését követő 30
napon belül kérelmezi a 2020. évi értékesítési betétlapját, annak őstermelői jogviszonya szintén 2020. január elsejére visszamenőleges.
A határidőnap módosítása miatt a kiadott
értékesítési betétlapon szereplő hatályosság
kezdő dátuma nem megfelelően szerepelhet,
emiatt nem kell újat kérni, lecserélni a betétlapot. A módosult határidők miatt az
őstermelői nyilvántartásban visszamenőlegesen rendezésre kerülnek az érintett gaz-
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dálkodók adatai, amelyről a nyilvántartás
vezetője, a NÉBIH automatikusan adatot
szolgáltat a NAV és a MÁK részére egyaránt.
Vas Barbara, falugazdász
0670/489-3827

ADÓZÁSI VÁLTOZÁSOK
JESSÉG IGÉNYE NÉLKÜL

TEL-

Járulékok, adók
– Nem kell turizmusfejlesztési hozzájárulást
megállapítani, bevallani és befizetni 2020.
március, április, május és június hónapokra.
– Az élelmiszerlánc-felügyeleti díj idei első
részletét 2020.09.30-ig kell teljesíteni
(07.31. helyett).
– A mezőgazdasági vízszolgáltatást igénybe vevő vízhasználó a veszélyhelyzet idejére mentesül a vízkészletjárulék-fizetési
kötelezettség alól.
- Kedvezményes járulék- és adófizetés
egyes tevékenységi köröknél
– A rehabilitációs hozzájárulásra nekik nem
kell előleget fizetni, és a fizetési kötelezettséget is csökkentették 1/3-ával
– Egyes tevékenységi körökbe tartozó KIVA adóalanyoknak 2020. márciusjúnius hónapokra vonatkozóan nem kell a
személyi jellegű kifizetések után KIVA-t
fizetni
- Nem kell KATA-t fizetni 2020. március,
április, május, június hónapokra a kiemelt
tevékenységet végzőknek
–
A
SZÉP-kártyák
keretösszege megemelkedett nem terheli szociális
hozzájárulási adó sem.
– A 2020.04.26-tól 2020. december 31-ig
terjedő időszakban eltöltött vendégéjszaka
utáni idegenforgalmi adót az adó alanyának
nem kell megfizetnie.
– A veszélyhelyzet megszűnését követő 30.
napig nem kell EKAER kockázati biztosítékot nyújtani. A bent lévő kockázati biztosí-

Dad község közigazgatási területén mindenki
köteles zárt térbe való belépéskor a szájat és
az orrot eltakaró eszközt (maszk, sál, kendő)
a koronavírus fertőzés terjedésének megelő- viselni.
zésével kapcsolatos helyi intézkedések meghatározásáról
Az Alaptörvény 53. cikke értelmében, vala- Polgármesteri Hivatal
mint a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést - A Polgármesteri Hivatal nyitva tartási ideokozó humánjárvány következményeinek je, ügyfélfogadási rendje az eredeti állapot
elhárítása, a magyar állampolgárok egész- szerint helyreáll, de kérjük hogy személyeségnek és életének megóvása érdekében sen továbbra is csak halaszthatatlan ügyben
Magyarország egész területére veszélyhely- keresse fel a Hivatalt.
zetet kihirdető 40/2020. (III.11.) Korm. ren- - A Hivatalban egyszerre egy személy intézdelete szerint az új koronavírus járvány terje- heti ügyeit.
désének megelőzése és Dad község lakossá- - Ügyintézés elektronikusan vagy telefonon
gának védelme érdekében az alábbi helyi keresztül is történhet.
Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsőde
intézkedéseket határozom meg:

tékot a NAV hivatalból visszautalja az adózóknak.
Az útszakasz mentesítésre vonatkozó engedélyek a veszélyhelyzet ideje alatt végig
érvényesek maradnak, és a feltételek fennállását a veszélyhelyzet ideje alatt nem vizsgálják.
– Bankkártyás vásárlásoknál az eddigi
5.000,- Ft-os érintéses fizetési lehetőség
határát 15.000,- Ft-ra emelik.
– A felnőttképzésben nem tartható kontakt
órás képzés és szakmai vizsga sem szervezhető.
– Elmaradnak a szóbeli és gyakorlati érettségik, csak írásbeli érettségi vizsga lesz
– Év végéig a növénytermesztési, erdőgazdálkodási, állattenyésztési, halászati, vadászati ágazatban dolgozó alkalmi és idénymunka esetén az idénymunka éves kerete
változik.
– Nem szűnik meg a megbízható adózói
minősítés a veszélyhelyzet ideje alatt
Bevallások, beszámoló
A 140/2020. (IV.21.) Kormányrendelet
rendelkezései szerint az alábbi éves és soron
kívüli adók megállapításának, bevallásának
és befizetésének, az adóelőleg megállapításának határideje 2020.09.30. (az eredeti
2020.05.31. helyett):
– társasági adó
– kisvállalati adó
– iparűzési adó
– energiaellátók jövedelemadója
– innovációs járulék
– Az éves beszámolókat is 2020.09.30ig kell benyújtani (2020.05.31. helyett).
Figyelem!
A személyijövedelemadó bevallási határideje nem változik. Továbbra is május 20.
Vas Barbara falugazdász
Finta Anita adótanácsadó

- Az intézményben egy bölcsődei és két
óvodai ügyeleti csoport működése engedélyezett.
Jelen utasítást 2020. május 04-étől kezdődően visszavonásig érvényes.
Fenti rendelkezések a Kormány intézkedéseivel összhangban változhatnak.
Feloldásukról vagy szigorításukról a helyben
szokásos módon értesítem a Tisztelt Lakosságot.
Kérem, hogy az intézkedéseket fogadják
megértéssel, ez mindannyiunk érdeke!
KÉREM, HOGY TOVÁBBRA IS FOKOZOTTAN VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA!
Dad, 2020. 05. 04.
Szücs Attiláné s.k.
polgármester
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Húsvétvasárnap
A húsvét napjainkban a keresztények legfontosabb ünnepe, de a valláson kívül is a
tavaszvárás, a tavasz eljövetelének ünnepe
is. A Biblia szerint Jézus – pénteki keresztre
feszítése után – a harmadik napon, vasárnap
feltámadt. Kereszthalálával nem szabadította meg a világot a szenvedéstől, de megváltotta minden ember bűnét, feltámadásával
pedig győzelmet aratott a halál felett. A
húsvét egybeesik a tavaszi napéjegyenlőség
idején tartott termékenységi ünnepekkel is,
amelynek elemei a feltámadás, az újjászületés.
Sokszínű hagyomány kapcsolódik ehhez a
naphoz is. Akárcsak más nagy ünnepen,
ilyenkor nem főztek, a trágyát nem hordták
ki az istállóból, nem söpörtek, varrni sem
volt szabad, húsvétvasárnap és -hétfőn a
böjti tilalom után már ismét lehetett táncolni. A húsvéti szertartásokhoz tartozott már a
10. század óta az ételszentelés. Húsvétvasárnap jellegzetes ételeket ettek és esznek
ma is országszerte. A húsvéti sonkát, kalácsot, tojást, sőt még a bort is, amit a katolikus hívők szentelni visznek a templomba.
Nagyszombatról vasárnapra virradó éjszakán szokás volt a Jézus-keresés, Istenkeresés, Szentsír-keresés népi ájtatossága.
Húsvétvasárnapra virradóra történt a határjárás. A férfiak húsvét időszakában évente
körüljárták a falu határát. E szokásnak egyházi külsőségei voltak, de célja a tavaszi
vetések mágikus védelme volt és az, hogy a
közösség fiatalabb tagjait megismertessék a
határjelekkel. A határjárás alkalmával a
legényeket félig földbe ásták vagy képletesen megvesszőzték, megcsapták, hogy halálukig emlékezzenek a határ nevezetes pontjára. E naphoz kapcsolódhatott a zöldágjárás és a kakaslövés is.
A zöldág-járás a tavaszt, a természet megújulását jelképező énekes játék. Elsősorban
a lányok, esetleg a legények is kézfogással
sorba álltak. A sor mindkét végén kaput
tartottak zöld ággal a kezükben. A sor egyik
vége átbújt a sor másik végén lévő kapu
alatt, így mentek a falun végig.
Húsvéthétfő
A húsvét Jézus Krisztus feltámadásának
ünnepe. A magyarázat szerint a Jézus sírját
őrző katonák vízzel öntötték le a feltámadást felfedező, ujjongó asszonyokat, így

akarták elhallgattatni őket.
Húsvét két legnépszerűbb szokása az öntözés és a tojásfestés. Országszerte húsvét
hétfőn indulnak locsolkodni a legények. A
víz tisztító, termékenységvarázsló erejébe
vetett hit az alapja a húsvéti locsolásnak is.
Valamikor vízbevető, vízbe hányó hétfőnek
nevezték húsvét hétfőjét, ami a locsolás
egykori módjára utal, hiszen gyakran erőszakkal a kúthoz, vályúhoz hurcolták a
lányokat, és vödörszám hordták rájuk a
vizet. A szagos vízzel, kölnivel való locsolás és a locsolóversike újabb keletű szokás
városon és falun egyaránt, a két világháború
között vált fokozatosan általánossá.
A húsvéti locsolásnak helyileg kialakított
hagyományos formái voltak, melyek ma
már feledésbe merültek.
Húsvéti ételek
A magyar és az európai keresztény hagyományban az egész húsvéti ünnepkör során
kiemelt jelentőséget kapnak az ünnep egyes
szakaszai alatt fogyasztott ételféleségek. A
hamvazószerdától húsvét vasárnapjáig tartó
40 napos böjt már a 7. századtól szokás, sőt
1091-ben II. Orbán pápa még törvénybe is
iktatta. Fegyelme az elmúlt évszázadban
lazult meg többek között a hivatalos enyhítések következtében, s a nagyhétre, illetve
nagypéntekre korlátozódott az időtartama.
A magyar népi konyhának tájegységenként
különböző jellegzetes böjti ételeit ismerjük,
de országszerte elterjedt böjti étel volt a
bableves, tojásleves, rántás nélküli krumplileves, babsaláta, krumplisaláta és a főtt
tészták, ezek közül is a mákostészta.
Húsvéti ételeink szimbolikája
Húsvéti bárány:
A legősibb húsvéti jelkép a bárány. Eredete
a Bibliában keresendő. Az ótestamentumi
zsidók az Úr parancsára egyéves hibátlan
bárányt áldoztak, s annak vérével bekenték
az ajtófélfát, hogy elkerülje őket az Úr haragja. A húsvéti bárány Jézust is jelképezi.
A Bibliában Krisztus előképe volt az a bárány, amelyet a zsidók Egyiptomból való
kimenetelük alkalmával ettek, és amelyet
nap mint nap feláldoztak a jeruzsálemi
templom oltárán. Az Újtestamentumban
Jézus Krisztus az emberiség váltságára jött
a földre: "Krisztus a mi bárányunk, aki
megáldoztatott érettünk".

4. szám

2020 május

Tojás:
Másik igen régi húsvéti eledelünk. A tojás
az élet újjászületésének, a termékenységnek
legősibb jelképe.
Sonka:
A paraszti élet gazdasági és kultikus rendje
következtében már igen régóta a jellegzetes
húsvéti eledelek közé tartozik, sok helyen
kiszorítva az eredetileg szokásos bárányt.
Hímes tojás
A díszített húsvéti tojás elsősorban Európa
keleti felén terjedt el, Közép- és NyugatEurópában általában egyszínűre festik. A
tojásfestés az asszonyok, lányok dolga.
A magyar nyelvterületen háromféle tojásdíszítés ismert:
-méhviasszal írott,
-levélrátéttel
-a karcolással díszített.
Ezek közül a karcolással történő díszítés a
legrégibb.
Végezetül fogadják szeretettel e kis locsolóverset:
„ E háznak kertjében van egy rózsatő,
Azt gondozza, azt öntözi a Jó Teremtő,
Vizet öntök a fejére,
Szálljon áldás a kezére,
Az Istentől kérem,
Piros tojás a bérem.”
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Dad Község Önkormányzata a Területés Településfejlesztési Operatív Program keretében 80 000 000 Ft Európai
Uniós támogatást nyert, hogy segítségével megoldja a település csapadékvízelvezetését!
A projekt Dad három területén valósul
meg. Az első terület az Ívó patak völgye, amelybe bevezetésre kerül a Sport,
a Dózsa, a Badacsonyi, a Béke és a
Kossuth utcák csapadékvize. A második a Táncsics utcai kertek alatt húzódó
Dadi-ér, amelybe bevezetésre kerül a
Szabadság , a Sport, a Kocsi és a Táncsics utcák egyes részeinek csapadékvize. A harmadik rész a Concó vízgyűjtőjéhez tartozik, amely a Szabadság u. és
a környező mezőgazdasági területek
csapadékvizét fogja össze. A pályázati
fejlesztés tartalmazza a meglévő rendszerek felújítását, a hiányzók kiépítését.

A beruházás jelenleg is zajlik településünkön. A munkálatokról Toldi Imre
egyéni vállalkozót kérdeztük, aki a
felújítást vezeti. Elmondása szerint
március 2-án kezdték el az építést, a
projekt jól halad, így várhatóan május
végére befejeződik. Toldi Imre elmondása szerint a közbeszerzést a MARÉP
Kft. nyerte, a munkát ő, mint e cég
megbízható partnere végzi el. Dadon
5+1 fővel dolgoznak, a munkájukat
Terex kombinált ásó-homlokrakodó
gép segíti. Béreltek forgó-kotró gépet
és teherautókat amelyekkel a föld elszállítását végezték. Ez három hetet
vett igénybe, pedig szerencsére a földet
helyben el tudták helyezni. Kérdéseinkre a felújítással kapcsolatban a vállalkozó elmesélte, hogy a pályázatban
kiírt minden anyag felhasználásra ke-

rül, az építkezés a tervek szerint alakul.
A bejárók az eredeti állapotban kerülnek visszaállításra. A bontás előtt a
lakókkal egyeztetnek, és arra törekszenek, hogy minél előbb használható
legyen a bejáró. Ahol kell, csövet cserélnek, az átmérőnek minimum 300
mm-esnek kell lennie. A bejárók méretét nem szűkítik le, mindenhol előfejet
betonoznak. Az árkok a tervek szerint
lesznek kimélyítve, illetve burkolva.
Minden áteresz át lesz mosva, hogy a
víz elfolyása biztosított legyen. Folyamatosan egyeztetve Szücs Attiláné,
polgármester asszonnyal és Gombos
István alpolgármester úrral. Toldi Imre
még elmondta azt is, hogy a dadi lakosok nagyon kedvesek, segítőkészen és
türelmesen viselik az építkezést.

Új típusú koronavírus
Településünk életét az elmúlt időszakban erősen meghatározta az új típusú
koronavírus elleni megelőzéssel kapcsolatos intézkedések betartása. Dadon
mindezidáig nem volt koronavírusos
megbetegedés, köszönhetően a jól sikerült országos intézkedéseknek, a magyar és a dadi állampolgárok jogkövető
magatartásának.
Május 04-ével, Budapest és Pestmegye
kivételével a korlátozások jelentős
mértékben enyhülnek. Az új típusú
koronavírus- fertőzések megelőzése
érdekében továbbra is fontos, hogy a
lehető legkörültekintőbben járjunk el és
tartsuk be a szükséges óvintézkedéseket. A 168/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet 2. pontjának általános védelmi
intézkedései értelmében mindenki köteles más emberekkel a szociális érintkezést – a közös háztartásban élők kivételével – a lehető legkisebb mértékűre korlátozni, és a másik embertől lehe-

tőség szerint legalább 1,5 méter távolságot tartani, valamint mindenki köteles üzletben történő vásárlás és tömegközlekedési eszközökön való tartózkodás során a szájat és az orrot eltakaró
eszközt (például orvosi maszk, sál,
kendő) viselni.
A koronavírus- fertőzés terjedésének
megelőzésével kapcsolatos helyi intézkedések meghatározásáról
Dad község Polgármesterének a
14/2020.(V. 04.) utasításában további
intézkedések szerepelnek.

hoz egy billenős pótkocsi és egy mulcsozó, amely eszközök a közterületek
karbantartását könnyítik meg.

A
magyar
költészet
napját Magyarországon 1964 óta április 11én József Attila születésnapján ünneplik, akinek az életműve megkerülhetetlen teljesítmény mind a költőutódok,
mind a művészettel foglalkozók számára.
Ebből az alkalomból minden évben
irodalmi előadóestekkel, könyvbemutatókkal,
költőtalálkozókkal
és
versenyekkel tisztelegnek a magyar líra
előtt. A rendezvényeken klasszikus és
kortárs költők versei egyaránt szerepelnek. Gyakran diákok, vagy éppen a ma

is élő szerzők tolmácsolják a költeményeket. Ezek az alkalmak sajnos a vírushelyzetre való tekintettel elmaradtak.
Az online oktatás keretén belül gyerekeink kvíz kérdések megválaszolásával
emlékeztek az ünnepre.

Fejlesztések
Kiválasztásra került a Magyar Falu
Program keretein belül elnyert pályázataink kivitelezője, így a következő hetekben elkezdődnek az útfelújítási
munkálatok és a Sport utcai járda építése.
Beszerzésre került a John Deer traktor-

„Veszem a szót, földobom a levegőbe,
ott szétesik, és újra megfogom, és akkor
valami más.”

Tájházunk nádfelújítására a 3/2020
Határozat szerint kiválasztásra került a
kivitelező, a munkálatok várhatóan
május végén kezdődnek el.
Tájékoztatást kaptunk, hogy a TOPzáportározó pályázatunk 100 000 000
Ft-os pályázati támogatásban részesült.
A Sacra Velo Interreg (Határon átnyúló
kerékpáros zarándokutak hálózata a
Duna térségében) -közös megyei pályázat kapcsán elhelyezésre kerül a közeljövőben a Császár-Bokod kereszteződésben egy tájékoztató tábla a Sacra
Velo útvonalról és a dadi látnivalókról.
Szücs Attiláné
polgármester
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DADI HÍRMONDÓ

Jóllehet a legtöbbünknek májusról valószínűleg a nemzetközi munkásmozgalom szociális és gazdasági vívmányainak ünnepe
jut elsőként az eszünkbe, május első napjának megünneplése valójában a kereszténység előtti időkből eredő pogány szokás.
A május elsejei ünnepség egyik legjellegzetesebb eseménye a májusfa állítás volt. (A
székelyek jakabfának, hajnalfának, másutt
májfának is nevezik).
A májusfa a tavasz, a természet újjászületésének a szimbóluma, de jelenti a lányok
elismerését, a nagylányokhoz való tartozást.
(Május elsejére virradóra szokás állítani a
nagylányok
háza
előtt.)
A legények csoportokba verődve, éjszaka
állítják, ami lehet sudár fa vagy zöldellő,
virágzó ág. Szalagok, kendők, virágok,

Édesanyámnak
Ha csak egy virág volna,
én azt is megkeresném,
ha csak egy csillag gyúlna,
fényét idevezetném.
Ha csak egy madár szólna,
megtanulnék a hangján.
Ami csak szép s jó volna,
édesanyámnak adnám.
(Létay Lajos)

Anyák napját hagyományosan, május első
vasárnapján ünnepeljük. Maga az ünnep
nagyon régi, már az ókori Görögországban
is tartottak tavaszi ünnepségeket az anyák
tiszteletére. A történelem során később is
mindig volt egy olyan nap, amikor az anyákat is köszöntötték.
Mi is köszöntsük az édesanyákat, nagymamákat egy szép verssel!

„Ó, ti balgák! Milyen rest a szívetek, hogy

mindazt elhiggyétek, amit megmondtak a
próféták! Hát nem ezt kellett-e elszenvednie a Krisztusnak, és így megdicsőülnie?” (Lk 24,25-26)
Együtt tudok érezni az Emmausba tartó
tanítványokkal, akikben értetlenség és csalódottság volt azok után, amit végig kellett
nézniük és meg kellett tapasztalniuk a názáreti Jézus kapcsán. Azt hitték Jézusról,
hogy Ő lesz szabadítójuk, védelmezőjük,
az új kezdet, és íme, Nagypéntek után minden elveszettnek tűnik. Minden megváltozott, üresség, döbbenet és félelem van a
szívükben. A borzalmas Nagypéntek után
összeomlani látszik minden. Minden, amit
az évek alatt megszoktak, amit kialakítottak, ami szerint működött az életük. Valahogy most minden felborult, és meg kell
találni az új helyzetben az élhető életet, a
járható utat.
Hogy lesz most tovább? Mit kellene tenniük? Hogyan lehetne ezt az életet tovább
folytatni? Mert az nyilvánvaló, hogy meg
kell találni az élet folytatásának módját,
lehetőleg aszerint, ahogy Jézus tanította
őket.
Valahogy ilyen volt számomra is ez a mostani húsvéti ünnep. Megvolt a ritmusunk
egyéni, családi és gyülekezeti életünkben
is. Megvolt a rendje a dolgoknak. Megszoktuk, hogy a Feltámadás ünnepére készülve mit szoktunk tenni; hogyan szoktuk
a szívünket, a lelki és fizikai templomunkat
ünneplőbe öltöztetni. Megszoktuk azt, hogy
az ünnepnek van mélysége – amikor sorra
emlékezünk Jézus szenvedéseire, amivel

I. évfolyam, 4.szám

üveg bor és más ajándékok is kerülnek rá,
néhol egy kis táblát is akasztanak rá, amelyen értékelik a lány „magaviseletét". Ezzel
adták a falu tudtára, hogy melyik lány tetszik nekik.
Dadon is több helyen megtartották e szép
hagyományt és májfát állítottak kedvesüknek a hagyományőrző legények. Láthatunk
szépen feldíszített fát a Szabadság és a
Sport utcában is.
Sok helyütt pünkösdkor vagy május végén
„kitáncolják" a fát, vagyis a fát kidöntik
táncmulatság keretében, muzsikaszó mellett.
De szokás még a májusi virág küldése is. A
legények szépen feldíszített cserepes virágot küldenek annak a lánynak, akinek udvarolnak, s a virág az ablakba kerül.
Tartsuk meg hagyományainkat, hogy méltón emlékezzünk őseink szokására!

együtt mi magunk is átélhetjük saját szenvedéseinket, saját megaláztatásainkat.
Megszoktuk és vártuk, hogy végre eljöjjön
Húsvét hajnala, amikor megnyugodhatunk
a Feltámadás örömében és abban, hogy
Isten a legnagyobb mélységekben sem
hagyta egyedül Jézust, és a legfájdalmasabb történésekből is tudott életet adni. És
ezzel együtt, minden évben a szokott módon átélve ezt a ciklikusságot, Jézus szenvedéstörténetének és feltámadásának csodáját, újra és újra reményt tudtunk meríteni
és hinni tanultuk, hogy Isten a legnagyobb
mélységekben bennünket sem hagy egyedül, és a legfájdalmasabb összetörettetéseinkből is tud új életet fakasztani. Elmenve a
templomba, együtt ünnepelve a gyülekezetben, közösen hallgatva Isten igei üzenetéből a tanítást, és testvérekkel együtt magunkhoz venni Krisztus testét és vérét, és
lélekben megélni az Istennel való közösséget – ezek mind-mind az ünnepeink részét
képezték már évezredek óta.
És most, ebben az évben ezeket nem tehettük. Nem mehettünk templomba, nem élhettük meg a közösséget keresztyén testvéreinkkel, nem ünnepelhettünk úgy, ahogyan
szoktunk. És ez felborította bennünk is a
rendet, kicsit összezavarta a dolgokat, valahogy elveszítettük a lábunk alól a talajt és
meg kellett találnunk a magunk helyét ebben az új helyzetben. És ami ennél is fontosabb, kicsit talán Istent is elveszítettük,
ebben az új helyzetben meg kellett találni
azt, hogy Ő hogyan is van mégiscsak jelen
az életünkben.
Át kellett élnünk az Emmausba igyekvő
tanítványok elveszettségét, ürességét. De

ahogyan ők abban az új helyzetben, amibe
kerültek, mégiscsak felismerték a Feltámadott Jézust, úgy reménység szerint mi is
felismertük Őt ebben a mostani helyzetben,
amibe mi kerültünk.
Próbára tétetik a mi hitünk is, hogy vajon
felismertük-e, hogy bármi is történik ebben
a világban, bárhogyan is az látszik, hogy
minden összeomlott, Isten mégis uralja a
helyzetet. Hisszük-e, hogy bár kiszolgáltatott helyzetbe kerültünk, nem tudjuk uralni
ezt az újat, ezt az ismeretlent, de Isten él,
Isten uralkodik, Isten gondot visel. Tudjuke ebben a halált, elmúlást, reménytelenséget és életet, lehetőséget, reménységet egyaránt magába foglaló időszakban meglátni
a hatalmas Istent, aki teremtette ezt a világot, gondját viseli ennek a világnak, és
benne nekünk, akiket Krisztusban megváltott, és akiket ebben a szorult helyzetben is
magához akar ölelni és szeretni akar. Fel
tudjuk-e ismerni ebben az új helyzetben
azt, hogy másképpen ugyan, de Jézus
Krisztus itt is, most is jelen van, és reménységet, új lehetőséget akar adni nekünk.
Adja meg nekünk az Isten, hogy mostani
felborult életünkben is meg tudjuk találni a
Krisztussal való találkozás lehetőségeit, és
hevüljön a szívünk, miközben beszélgetünk
Vele.
Kovács Tamás
református lelkipásztor
2020. május 17-től a szokott időben a biztonsági szabályokat betartva várunk mindenkit szeretettel istentiszteletre!

