
DDEENNGGEELLEEGG
2016.  F E B R U Á R                               XXII.

ÉVFOLYAM 1. SZÁM

Amikor meghajlik a lélek
A negyvennapos böjti id szak közepén

vagyunk. Mit is tanít a Biblia a böjtr l? Az
Ószövetség szerint ez a teljes vagy részleges
tartózkodás ételt l, italtól. Ézsaiás próféta szép
szavával ilyenkor „meghajlik a lélek”. E
megalázkodás általában összekapcsolódik az
Istenhez forduló imádsággal, és különösen
nehéz id szakokra, például betegségre,
halálesetre vagy szolgálatra készülésre
érvényes. A próféták újra és újra szót emelnek
a böjttel kapcsolatos visszaélések ellen. Az
Újszövetségben Jézus nem magát a böjtöt,
hanem a képmutató gyakorlatot ostorozta. így
tanított a Hegyi beszédben: „Amikor pedig
böjtöltök, ne nézzetek komoran, mint a
képmutatók, akik eltorzítják arcukat, hogy
lássák az emberek böjtölésüket. Bizony,
mondom néktek: megkapták jutalmukat.
Amikor pedig böjtölsz, kend meg a fejedet, és
mosd meg az arcodat, hogy böjtölésedet ne az
emberek lássák, hanem Atyád, aki rejtve van;
és Atyád, aki látja, ami titokban történik,
megfizet neked.” (Mt 6,16-18)

Milyen lehet a 21. század keresztényeinek a
böjtje? A lemondás, valamit l való tartózkodás
csakis eszköz lehet. Adott esetben, ha az a
célhoz közelebb visz, élhetünk új eszközökkel
is. Példának okáért nemcsak a hústól, hanem
az alkoholtól vagy a kávétól is tartózkodhatunk
ilyenkor. Vagy a csokoládétól. Ennek nemcsak
az egyénre lehet jótékony hatása, hanem
hozzásegíthet fogyasztási szokásaink radikális
újragondolásához is. Más szóval: társadalmi
kihatása is lehet. A nagyvárosokat elárasztó
szeméthegyek látványa arra indíthat minket,
hogy a józanság új stílusát valósítsuk meg.

Elhatározhatjuk azt is, hogy a böjti id szak-
ban nem nézünk televíziót. Eleinte talán
szokatlan lesz, hogy politikusok nem
ordibálnak a lakásunkban, háziasszonynak
öltözött statiszták sem fognak kéjes hangok
kíséretében varázslatos tisztítószereket
ajánlgatni nekünk. Nagyságrenddel kevesebb
obszcén kifejezés férk zik be gyermekeink
tudatába, és egyetlen széttrancsírozott test
temetetlen halott sem fog feküdni a nappalink-
ban. Rá fogunk viszont jönni, hogy az így
felszabaduló id t milyen hasznosan tölthetjük:
olvasással, beszélgetéssel, családi együttléttel.

Az egyházak biztatják híveiket az úgyneve-
zett autóböjtre is. Kérik, hogy az emberek
negyven napon át – vagy legalábbis lehet ség
szerint – hagyják otthon autójukat. Ezzel
lélegzetvételnyi szünethez jut a környezet, és
talán az emberek is többet mozognak. Persze
lehet mondani, hogy ehhez megfelel
körülményeket is kell teremteni, vagyis hogy
ne koszos vonatokon és túlzsúfolt buszokon
kelljen utazni, és hogy e közlekedési forma
neve ténylegesen ne tömeg-, hanem közösségi
közlekedés legyen.

Megfontolásra méltó javaslatok. Persze attól
is óvakodni kell, hogy a jó ötletek, újszer
formák öncélúvá, s t bálvánnyá legyenek. Az
Istennel való közvetlen kapcsolatot, a bels
szobába vonulást semmivel nem lehet
kiváltani. Mert a legjobb mégiscsak az, ha
böjtben „meghajlik a lélek”.

Bartos Zoltán
lelkész
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„De jó volna, ha volna
Ha hó hullna halomba…”

Hiába mondogattuk az ovisokkal a gyermekvers
sorait, sajnos az idei tél is úgy vonult el, hogy hó
szinte csak mutatóba esett. A sok es  és sár miatt
alig tudtunk kimenni a szabadba a gyerekekkel.
Igyekeztünk hasznosan tölteni a benti játékid t,
most volt id nk a szövés technikájának gyakorlásá-
ra, a tábla, és társasjátékok megismerésére.

Borús hétköznapjaink kedves színfoltja volt,
amikor január közepén átjött hozzánk Héhalomból
a t zoltóautó. Minden vállalkozó gyerek felmehe-
tett az autóra, felölthette a t zoltók felszerelését.
Kicsit még a sziréna is beindult a kedvünkért. Kö-
szönjük a lehet séget, melyet rajzban is megörökí-
tettek a nagyobb gyerekek, s ezeket eljuttattuk a
héhalmi t zoltóknak.

Február 12.-én délután farsangoztunk az oviban,
ahol a hagyományos „sepr s táncunkkal” kergettük
a telet.

Február 18.-án a palotási m vel dési ház elkezdte
színházsorozatát, ebbe kapcsolódtunk be néhány
gyermekkel. A tavasz folyamán még 2 alkalommal
kerül sor el adásra, s bízom benne, hogy ezeknek
egyre nagyobb létszámmal lehetünk részesei.

Január-február az óvodában az iskolára való fel-
készültség id szaka. Értékeljük a nagycsoportosok
képességfejlettségét, felkészültségét, akinél szük-
ségesnek véljük, iskolaérettségi vizsgálatra irányít-
juk. A Nógrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
által elvégzett vizsgálat, szül  –gyerek –pedagógus
közös érdeke, hogy a gyerek optimális id ben
kezdje el az iskolát, megfelel  képességfejlettség-
gel, s hogy az els  osztály majd ne a kudarcok so-
rát jelentse, hanem sikerélményt, örömöt hozzon az
iskolai munka. A szül kkel, logopédussal és fej-
leszt  pedagógussal megbeszélve idén is kezdemé-
nyeztük néhány gyerek pedagógiai vizsgálatát.

Február elején 3 új gyermekkel gyarapodott cso-
portunk, s a napokban érkez  kisfiút is számolva
már 21 f  lesz a csoport létszáma.

A tél végi bezártság, a mozgás hiánya már na-
gyon érz dik a gyerekeken. Hangosabbak, zakla-
tottabbak. Reméljük, hamarosan megérkeznek az
es  nélküli napok, s többet tartózkodhatunk kinn az
udvaron.

Liptai Lászlóné
óvodavezet

Gyermekélmények
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Falufarsang!
Rendhagyó farsangi ünnepségnek lehetett ré-

szese, aki február 6.-án délután megjelent a M ve-
dési Házban. Volt, akit az érdekl dés, az aktív

közrem ködés, de volt, akit csak a kíváncsiság
vonzott oda. Azt hiszem, hogy teljesen mindegy,
ki milyen szándékkal jött, lényeg az, hogy milyen
élménnyel távozott onnan. Nagyon örvendetes az
„Ötletel ” kreatív klub kezdeményezése a feln tt
színjátszó csapat létrehozására. Bár kissé még
„botladozósan”, de annál nagyobb lelkesedéssel
tanulták be és adták el  produkciójukat a szerep-

k. Rendkívüli bátorság kellett ezeknek az asszo-
nyoknak, hogy ki mertek állni, felmerték vállalni a
szereplést a jelenlév k nagy örömére és megelé-
gedésére.

Itt és most szeretnénk köszönetet mondani vala-
mennyi résztvev nek, a szervez knek, a betaní-
tóknak, a betanítottaknak, a Táncoló Talpaknak, a
szorgos kez  asszonyoknak a gyönyör  és finom
fánkokért és egyéb finomságokért, a férfiaknak az
acélos  konty  alá  valókért.  Reméljük,  hogy  ez  a
rendezvény kellemes színfoltot hozott az unalmas
és hosszú téli napok soraiba, bízunk abban, hogy
lesz folytatása.

Kedves dengelegiek, ha valakinek tetszett a szín-
játszók produkciója és szívesen csatlakozna a tár-
sulathoz, azt szívesen hívjuk és várjuk korra és
nemre való tekintet nélkül.

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy heti 2
alkalommal, csütörtök 18.00. órától és vasárnap
16.00. órától a Szociális épület helyiségében n i
tornát tartunk, melyre nagy szeretettel hívjuk a
mozgásra vágyó n  társainkat.

Bodor Tamásné
önkormányzati képvisel
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Farsang
   A farsang egy zajos nevetéssel teli mulatság,
amelyet si babonák hívtak életre. A középkori
hiedelmek szerint a tél utolsó napjaiban, amikor a
nappalok egyre rövidebbek, azt hitték, hogy a Nap
elgyengül, és a gonosz szellemek ez által életre
kelnek. Vigadalommal, felvonulással, beöltözéssel
és boszorkánybábú égetéssel akarták ezeket a
gonosz szellemeket el zni. Ezért a régi jelmezek,
mind ijeszt ek voltak, hogy el zzék a telet és a
hideget.
   2016. február 13-án az iskolásokkal együtt a

vel dés Házában mi is vidámsággal töltöttük a
délutánt. A farsangi köszönt k után a
táncszakkörösök vidám tánca, majd az egyéni
jelmezek bemutatása következett, ahol ötletekben
nem volt hiány. Az osztályok el adását az 1-2.
osztály kezdte, akik ördögöknek öltözve adták el

sorukat. A 3-4. osztály a vadnyugatra repített
minket cowboy táncuk segítségével. A szünetekben
a szül k által hozott süteményeket, s a
Polgármesteri Hivatal által felajánlott üdít ket
fogyaszthatták a vendégek, ezúton köszönjük a
segítséget. A délután tombolahúzással ért véget. A
farsangi ünnepélyünk bevételét a tanulók
tanulmányi kirándulásának támogatására fordítjuk.
   Tanulóink nagy örömmel és lelkesedéssel
készültek az eseményre, reméljük jöv re a szül kön
kívül többen is megtisztelnek jelenlétükkel.

Zsuzsa Jánosné
ig.helyettes Labdarúgás

Lassan felébred téli álmából a labdarúgás. A
Magyar Kupa mérk zéssel megkezd dnek az éles
csatározások. Bízunk benne, hogy az aranylábú
gyerekek sok örömet fognak szerezni tavasszal a
szépszámú h séges és kitartó szurkolónak.

2016.03.06.   14.30.
Egyházasdengeleg F.E. – Kisterenye (II.o.)

HAJRÁ DENGELEG!

 Berkes Balázs
 polgármester
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