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Jézusi adóbevallás 
 

       Máté 22:17-21 

„Megkérdezték Jézust: Mi a véleményed: 

Szabad adót fizetni a császárnak, vagy nem? De 

ő átlátott álnokságukon és így válaszolt: 

Mutassátok az adópénzt! Odanyújtottak neki 

egy dénárt. Ekkor megkérdezte tőlük: Kinek a 

képe és a felirata ez? A császáré – felelték. Erre 

azt mondta nekik: „Adjátok meg a császárnak, 

ami a császáré, és az Istennek, ami az Istené!” 
 

„Mester, elkészítetted-e már az adóbevalláso-

dat?” – kérdezhettek-e ilyet Jézustól? Látni 

fogjuk, talán nem is olyan abszurd ez a felvetés. 

Van egy olyan bibliai történet, ami éppen az 

adófizetésről szól. „Szabad-e adót fizetni a 

császárnak?” – teszik fel a farizeusok a kérdést 

Jézusnak szent Máté evangéliumában. A felvetés 

provokatív. Lépre akarják őt csalni. Jézus 

korában ugyanis római elnyomás alatt éltek a 

zsidók, és éppen az adófizetés volt a függőség és 

kiszolgáltatottság egyik megalázó jele. Ezért ha 

ő igennel válaszol, akkor megalkuvónak és népe 

elárulójának kiáltják őt ki, ha viszont nemmel, 

akkor forradalmi tettnek minősülne. (A polgári 

engedetlenség fogalma akkor még persze 

ismeretlen volt.) Tipikus csapdahelyzet, amire – 

hihetnénk – ne lehet jó választ adni. „Ha van 

sapkája, az a baj, ha nincs, akkor meg az...” 

De lássuk, mit tesz Jézus. Átlátja a csapdát, s 

valósággal játszik a farizeusokkal, akik őt 

akarták tőrbe csalni. Gyakori vitamódszere, hogy 

egy neki feltett kérdésre visszakérdez, s ezzel 

zavarba hozza ellenfeleit. Mostani kérdése a 

pénzdarabbal kapcsolatban ártalmatlannak tűnik: 

„Kié az a kép és ez a felirat?” Ezzel mintegy 

játszani kezd velük: a tájékozatlan kívülállót 

alakítja, akinek fogalma sincs a kérdés politikai 

összefüggéseiről. 

 

Mintha még életében nem látott volna ilyen 

pénzt, mert számára mindez teljességgel 

lényegtelen. Nincs is nála ilyen érme, ezért el 

kell, hogy kérje tőlük, mutassák már meg neki az 

adópénzt. Ezzel a jelentettel nemcsak a neki 

csapdát állítókat akarja leszerelni, hanem 

egyúttal összekacsint mindazokkal, akik keserű 

gúnnyal viseltettek az adópénz kezüket égető 

szégyenével szemben. Jézus színjátéka azért ült, 

mert kifejezte a zsidók ellenérzését a római pénz 

iránt. Amikor a farizeusok kimondják, hogy a 

pénzen a császár képmása látható, akkor Jézus 

frappánsan válaszol. Aforizmaszerű bölcsessége 

első fele így hangzik: „Adjátok meg a 

császárnak, ami a császáré”. Vagyis ez a 

mondat egyfajta nagyvonalúsággal arra is utalt, 

hogy az ilyen politikai összefüggéseknél 

fontosabb dolgok is vannak, így aztán meg lehet 

fizetni az adót. 

A megkezdett mondatrész befejezése már 

mindenféle irónia nélkül hangzik Jézus ajkán: 

„és Istennek, ami az Istené”. Hívő zsidóknak, a 

Bibliát jól ismerő embereknek mondta ezt. Akik 

gyermekkoruktól fogva tudják, hogy az ember 

Isten képmása. Ha a császár képmását, az 

egyszerű pénzdarabot a császárnak adjuk, akkor 

mennyivel inkább Istennek kell adnunk, 

felajánlanunk az ő képmását: életünket, egész 

egzisztenciánkat! 

Adóbevallás idején vagyunk. Akinek 

állampolgári kötelessége, az fizesse be az adót. 

És bízvást rendelkezzen a felajánlható kétszer 

egy százalékról, de ne felejtse el: vannak még 

ennél is fontosabb dolgok. Adjuk meg Istennek, 

ami az Istené. Az ő képmására teremtettünk, 

ezért mindenekelőtt neki tartozunk felelősséggel. 
 

Bartos Zoltán lelkész 
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Iskolai hírek 
 

2017. április 10-én ismét ellátogattak isko-

lánkba a Palánta  Gyermek- és Ifjúsági Misszió 

munkatársai, akik már évek óta színesítik ünnepi 

alkalmainkat. Hivatásuknak érzik a felnövekvő 

generáció mentális, szellemi és erkölcsi nevelé-

sét, s ennek keretében bábjátékkal, daltanulással 

teszik szebbé, meghittebbé az ünnepvárást. A 

színvonalas húsvéti műsor végén CD-vel és egy 

kiadvánnyal ajándékozták meg óvodásainkat és 

tanulóinkat.  

Tavaszi szünetünk után, 2017. április 21-én a 

Föld Napja alkalmából a Szegedi Látványszín-

ház szervezésében Vili és a nagy gubanc c. elő-

adást néztük meg iskolánk tornatermében. A 

gyermekek aktív részesei voltak az előadásnak, 

melyben a szelektív hulladékgyűjtés, a Föld 

természeti környezetének megóvása és környe-

zetünk kímélésének lehetőségei, fontossága 

kaptak hangsúlyt. A kiváló színészek ezen kívül 

a rendszeres testmozgás, az egészséges táplál-

kozás játékos, nevetéssel, zenével és tanulság-

gal teli bemutatásával értékes és maradandó elő-

adást szereztek tanulóinknak.  

2017. április 20-21-én megtörtént az első osz-

tályosok beíratása. A 2017-18-as tanévben 6 első 

osztályosunk kezdi a tanévet, sok sikert és kitar-

tást kívánunk iskolai tanulmányaikhoz.  

 

Zsuzsa Jánosné 

igazgatóhelyettes 

Szlovák hírmorzsák 
Az elmúlt tanév folyamán több szlovák ver-

senyen is képviseltettük iskolánkat. Egyik a 

Bystrozraká Barborka levelező verseny volt, 

melyen mindhárom induló tanulónk oklevélben 

és könyvjutalomban részesült. 

Olvasóversenyen is voltunk Galgagyörkön, itt 

5-6. helyezést értünk el. A Danka a Janka c. szö-

vegrészletet közösen dolgoztuk fel, a feladatok a 

megismert szöveggel voltak kapcsolatosak. A 

közeljövőben a Spievanky veršovačky szavaló-

versenyen képviseljük iskolánkat Vanyarcon. 

 

Bertók Bertalan  

szaktanár 

 

 

 

 

Kedves Olvasók! 
 

Kedves Dengelegiek! 
 

Kerek évfordulókat ünnepelhet 2017 évben az 

óvodánk, s egyben településünk is. Egyházas-

dengeleg község monográfiájának / Balogh Ist-

ván:”Dengelegi évszázadok” 2002/ adatai szerint 

falunkban a községi óvoda a 20. század elején 

kezdte meg működését, első képesített óvónője 

1907-től van. Tehát 110 éve. A mai óvodánk 

épülete 1992-ben, vagyis 25 éve került átadásra. 

A Hazaváró Juniális szervezői az évforduló al-

kalmából, a múlt előtt tisztelegve az idei kiállítá-

sukat az óvodai élet témája köré építik. Kérjük 

ebben mindenki segítségét!    

Aki a témához kapcsolódó – fényképet, -régi 

mesekönyvet, játékot, - használati tárgyat, ruha-

neműt, vagy ezekről képet talál, amit szívesen 

megmutatna másoknak is, hozza be az óvodába 

vagy a hivatalba. Bízom benne, hogy összegyű-

lik egy kiállításnyi anyag, s újra megmutathatjuk 

múltunk egy „szeletét” 

                                           

 

A szervezők nevében: 

  Liptai Lászlóné 

óvodavezető  

 

 

 

 
 

Tisztelt Lakosok! 

 
Újra papírgyűjtés lesz az iskolában 

2017.05.19-én (pénteken). Megké-

rünk minden lakost, aki szeretné 

támogatni az iskolánkat, hogy má-

jus 19-én, pénteken reggel az ingat-

lan elé helyezze ki az összegyűjtött 

papírt. A gyerekek innen fogják el-

szállítani a délelőtt folyamán.            

Köszönjük a gyerekek nevében! 
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A láthatatlan kötelék 

Hat évvel ezelőtt kért fel első ízben Majer Zsuzsanna az egyházasdengelegi Anyáknapi Táncgálán 

való zsűrizésre.  Kicsit korán érkeztem. Nem akartam zavarni a szervezőket, hisz gyakorló 

népművelőként tudom, hogy bőven akad feladat ilyenkor, ismerkedtem hát a településsel, ahol 

eddig még nem jártam. Felsétáltam egy dombra (körömcipőben persze) és akkor még nem tudtam, 

hogy Magyarország ritka középkori templomainak egyike előtt állok, s bár bemenni nem tudtam, 

de lenyűgözött az egyszerűsége, tömör szépsége. Vajon miért építették a múltban pont ide a 

templomot? Úgy érezhették, hogy közelebb vannak Istenhez, ha a település legmagasabb pontjára 

építkeznek? vagy  itt látták biztonságban az ellentől asszonyaikat, gyermekeiket? esetleg a  

templom-ura védő kezének kiterjesztését éreztek a falu fölött?  

                                

 

 

 

 

 

Ki tudja, talán mindegyik igaz és a harangláb tövében mérhetetlen nyugalom töltött el. Láttam a 

piros háztetőket, a kéményekből gomolygó füstöt, hallottam a csöndet meg-megtörő hangokat, 

fiatalok kacagását - bizonyára megérkezett valamelyik gyerekcsoport. Ott és akkor határoztam el, 

hogy ezt a települést jobban meg fogom ismerni, mert valami láthatatlan kötelék fogva tart. Azóta 

számtalanszor jártam Egyházasdengelegen. A Hazaváró Juniális rendezvényein, a középkori 

templom hangversenyein, melynek meghittsége mindenkit elvarázsol. Máskor a település értéktár 

bemutatóján, vagy a Múzsa Művészeti Fesztivál járási elődöntőjén, a Közkincs Kerekasztal 

találkozóján, és sok-sok alkalommal az Anyáknapi Táncgála vendégeként. Bármikor jöttem, 

mindig nagy-nagy szeretettel fogadtak. Ezen a bemutatón ismerkedtem meg Gitta nénivel, a helyi 
nyugdíjas klub tagjával, akinek különleges sütijeire azonnal lecsaptak a családtagjaim, amint 

hazaértem. A következő évben a Hagyományok Háza termeit és gazdag gyűjteményét 

csodálhattam meg, kihúzogatva a ládák fiókjait és irigykedve emelve föl a kézzel hímzett 

mellényeket, blúzokat.  
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De az evangélikus templom kapui is kinyíltak előttünk. Egyik alkalommal bejártam az 

igazgatónővel a családias kis iskola minden zegét – zugát… most is érzem a padláson száradó 

levendula átható illatát. Talán ezért nem tudok megválni a kapott levendulacsokortól, bár már 

semmi illata nincs! 

 

                           

                                                                          

 

 

 

 

Egy másik alkalommal Zsuzsa büszkén mutatta az iskola udvarán felállított szabadtéri színpadot, 

amit a néptáncosak zajosan vettek birtokukba. Nagyon büszkék az új Közösségi Házukra is, amit 

most kezdenek birtokba venni a település lakói. Legyenek büszkék az itt élők a Táncoló Talpak 

Tánccsoport lelkes, helyi fiataljaira és csupaszív vezetőjükre, Majer Zsuzsannára is, aki immár 

15 éve tartja össze a csoportot, átadva a tánc szeretetét és a közösség mélységes nagy összetartó 

erejét. Kívánom, hogy még nagyon sokáig lehessünk részesei az Anyáknapi Táncgálának a 

szervezésükben. Berkes Balázs polgármester úrtól és a testület tagjaitól pedig azt kérem, hogy az 

eddigiekhez hasonlóan legyenek továbbra is a kultúra támogatói és mecénásai is egyben. A 

Táncoló Talpak Néptánccsoport versenyeink, bemutatónk, megyei rendezvényeink meghívottjai, 

vidám színfoltot hozva sokszínű produkcióikkal. 

     

 

 

 

 

 

A kívülről jövő ember persze mást és másként lát. 

Talán többet lát bele a dolgokba, mint az ott élők, 

de jobban észre is veszi a követendő példát. 

Közművelődési munkám során sok-sok település 

nőtt a szívemhez, melynek természeti, épített és 

szellemi örökséget az elmúlt évtizedekben fedeztem 

fel. Számtalan jó, a közösségért „élő-haló” embert 

ismerhettem meg, erőt merítve egymásból a közös 

munka során. Ez hát számomra szülőföldem, a 

Palócföld varázsa, megtartó ereje, amibe már 

kitörölhetetlenül beleírta nevét Egyházasdengeleg 

az ott élőkkel együtt. 

Prezenszki Piroska 
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Április 29. A Tánc Világnapja 
 

Egy Nógrád megyei kis településen, egy céltu-

datos és csupa szív néptáncoktató, Majer Zsu-

zsanna ötlete alapján immár 7. alkalommal szer-

vezték meg Egyházasdengelegen az Anyáknapi 

Táncgálát a táncművészet világnapján. Zsuzsanna 

elképzelése megvalósításában segítőkre talált az 

általa vezetett Táncoló Talpak Néptánccsoport 

fiatal, lelkes tagjaiban és támogatókra a település 

polgármesterében, a hivatal és az intézmények 

vezetőiben, dolgozóiban. A családias rendez-

vénynek a település művelődési háza adott ott-

hont, amely ismét megtelt a fellépő csoportok 

tagjaival, a kísérő vendégekkel és a falu érdeklő-

dő lakóival. Az esemény kezdetén Majer 

Zsuzsannna és Berkes Balázs polgármester kö-

szöntötték a vendégeket, méltatva a tánc fontos-

ságát és kedves szavakkal köszöntve az édes-

anyákat, melyhez a helyi óvodások vidám műsora 

és a Sámsonházáról érkező Bacsa –Kaposi Móni-

ka éneke társult. Az eseményt megtisztelte jelen-

létével Zsiga Tamás a Pásztói járási Hivatal veze-

tője is. Ezt követően kezdetét vette a Táncgála, 

ahol a házigazdákon kívül Szurdokpüspökiből, 

Héhalomból, Honrtról, Herédről érkeztek népi és 

modern táncot bemutató csoportok. A több órás 

bemutató során láttunk gyermek lakodalmast, 

somogyi gyermekjátékokat, szatmári, dél-alföldi , 

mezőségi , gömöri és sárközi táncokat, míg a mo-

dern tánc kategóriában ír táncot, hip-hop koreo-

gráfiát és hastáncot is. A nemes versengésen a 

szervezők ajándék kerámiákkal és emléklappal 

köszönték meg a közreműködést, majd néptánc 

kategóriában a szűri a szurdokpüspöki Csillagtánc 

Tánccsoportnak, míg modern tánc kategóriában a 

herédi Lil’Star csoportjának ítélte oda a kupát. 

 

Prezenszki Piroska 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Labdarúgás 
 

Labdarúgó csapatunk számára megkezdődött a 

tavaszi szezon a Megye III. keleti csoportjában. A 

csapat keretében nem történt változás így a már 

összekovácsolódott játékosokkal kezdtük meg a 

tavaszt. Az eredményekben javulás tapasztalható 

mely biztató a még előttünk álló mérkőzések 

előtt. Bízom benne, hogy a játékosok is elhiszik 

végre a győzelem sem elérhetetlen számukra, ha 

küzdenek teljes erőbedobással. Köszönjük a szur-

kolóinknak, hogy ilyen szép számmal kilátogat-

nak a mérkőzéseinkre és töretlen lelkesedéssel 

buzdítják a csapatot. Ezek után nézzük a csapat 

szereplését a számok tükrében: 
 

I. forduló 2017.03.26. 15.00. 

Roma Varsány-Egyházasdengeleg F.E. 3:0 (1:0) 
 

II. forduló 2017.04.02. 16.30. 

Egyházasdengeleg F.E. - Felsőtold 2:1 (1:0) 

Góllövő: Jakus Zs. 

               Bacskai Zs. 
 

III. forduló 2017.04.09. 16.30. 

Egyházasdengeleg F.E. – Ecseg 2:2 (2:1) 

Góllövő: Jakus Zs. (2) 
 

IV. forduló 2017.04.16. 16.30. 

Vanyarc – Egyházasdengeleg F.E. 0:1 (0:0) 

Góllövő: Bacskai Zs. 
 

V. forduló 2017.04.23. 16.30. 

Egyházasdengeleg F.E. szabadnapos 
 

VI. forduló 2017.04.29. 10.00. 

Magyargéc – Egyházasdengeleg F.E. 5:1 (2:0) 

Góllövő: Ocsovszki D. 
 

VII. forduló 2017.05.06. 16.00. 

Egyházasdengeleg F.E. szabadnapos 

Ezen a napon a herédi sportpályán játszottunk 

barátságos mérkőzést a Mesterek 60 csapatával. 

Jó hangulatú az eredménytől független mérkőzést 

játszottunk. 

 

HAJRÁ DENGELEG! 
 

 

Berkes Balázs 

polgármester 

 

 

      

 

EBOLTÁS!!! 
 

2017.05.13. SZOMBAT 
 

A részletes tájékoztatás ki lett küldve. 
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Javallat 
 

Kedves Dengelegiek, Betegeim! 
  

Rendszeresen megjelenő újságjukban nagy 

örömmel teszek mindig eleget regnáló polgármesterük 

felkérésének, hogy valamilyen egészséget érintő 

témában osszam meg Önökkel gondolataimat. 

Igyekszem az általános tudnivalók mellett valami 

aktuális témát is körüljárni. Most legyen ez a 

csontritkulás kérdése. Mindez történik azon 

apropóból, hogy nemrégiben Héhalomban sikeres 

szűrővizsgálat zajlott mintegy 40 fő Dengelegi és 

Héhalmi betegünk részvételével, s közülük  közel 10 

főről derült ki, hogy már kezelést igénylő 

elváltozással bír. Mindez többeknél minden panasz 

nélkül. Maga a csontritkulás nem más, mint a csontok 

ásványi anyag tartalmának elvesztése, ezáltal a 

csontok teherbíró képességének csökkenése. A 

betegség első sorban a menopauza utáni hölgyeket 

érinti. Előfordulása az életkor előre haladtával 

növekszik, s egyértelmű a női dominencia.  

Következménye a gerincen csigolyák spontán 

összeroppanása, mely fokozódó hajlott tartással jár. 

Csöves, végtagi csontokon pedig  egészen kis esésre 

következhet be a combcsont tövének, nyakának a 

törése. A kórképet időben felismerve meg lehet 

kezdeni a kezelést, amely jelentős mértékben le tudja 

lassítani a folyamatot.  Magához a csont újra 

képződéséhez 3 dolog elengedhetetlen: a vázat képező 

Calcium, ami egy elemi anyag, a mészkő alapja is 

egyben, a D vitamin, ami egy hormonszerűanyag, s a 

calciumnak a bélből való felszívódását, vagyis 

hasznosulását segíti elő.  Az egyik typusa (D3 

vitamin) tud napfény hatására a bőrben képződni, a 

másik typusa (D2 vitamin) pedig a táplálékkal jut be 

szervezetünkbe. Végül, de nem utolsó sorban a fizikai 

terhelése csontjainknak, azaz a mozgás és a sport is 

fontos a csont újra-képződéshez. Ezt nevezem én a 

szervezet "szándékának".  Tehát mit tehetünk 

csontjaink épségének megőrzéséért: fogyasszunk 

calciumban gazdag táplálékot (sajtok közül különösen 

a Brie, Parmesan és Emmentali, , tejtermékek közül a 

sovány tejpor, növényi magvak(főleg az olajosak, pl 

mák!, szezámmag)), tartózkodjunk mind többet 

szabadban a napsütésben, (természetesen nem nyár 

közepén, s nem a déli órákban), s éljünk aktív életet!  

Az sem árt,- ha már lehet választani,- ha hím 

neműnek születünk, mert a férfiak körében sokszor 

ritkább a csontritkulás előfordulása. A fentiek alapján 

a kezelés alappillére a D vitamin és a calcium szájon       

át történő bevitele. 

 

 

Ezen kívül a bonyolult szabályozó mechanizmusba 

több egyéb ponton próbálunk beavatkozni több-

kevesebb sikerrel. Összességében a lakosság D 

vitamin és calcium hiányos az életmódunkból 

adódóan, s a felnövekvő generációból az egészséges 

mozgásra való igény is kiveszőben van. 

Tervezzük még az idén ezen szűrés ismétlését. Az 

érintetteket időben értesítjük majd az időpontról. Első 

sorban vékony testalkatú, 60 év feletti, csontritkulás 

miatt nem kezelt hölgyeket szeretnénk mind nagyobb 

számban megvizsgálni, esetenként mintegy 5 -7 perc 

alatt, fájdalommentesen. 

Ha már szűrésekről van szó, nem hagyhatom ki a 

már 2 ízben egymást követően elvégzett érszűkület 

szűrést, ahol szintén több pozitív esetre derült fény. 

Tanulságos volt a dohányzók, és itt első sorban a 

férfiak túlsúlya a kóros leletekben. 

Mindenkit tovább küldtünk az aktuális 

szakrendelésekre további kivizsgálásra, gyógyszeres 

terápia beállítására. 

Kisgyermekes szülőket érinti egy nemrégiben 

bevezetett jogszabály, amely alapján betöltött 5. 

életév előtt az antibiotikumok minden esetben kiemelt 

támogatással írhatók gyermekeknek. Kérem Önöket, 

hogy mind nálam, mind máshol figyeljenek oda a 

kapott receptnél, hogy az X az "Eü emelt" rublikába 

kerüljön! 

Védőoltások: a kötelező, életkorhoz kötött 

védőoltások mellett fokozatosan bővül az ingyen, 

vagy kiemelt támogatással kapható, javasolt oltások 

köre. Érdemes velük élni. A következő számban ezt a 

kérdést fogjuk az aktuális állapot szerint körbejárni.  

Nyári szabadság: 2017.07.10-07.28-ig tervezem. Ezen 

3 hét alatt 12-én, 19-én és 26-án, szerdán reggel 7.30-

tól lesz Egyházasdengelegen orvosi rendelés, majd 

gyógyszeríratás. A többi napon Héhalomban, 

általában a déli órákban tart orvosi rendelést Dr. 

Lipovszky György. 

Továbbra is kérjük, hogy a várakozás lerövidítése 

érdekében minden nem sürgős rendelőbe jövetel 

(mindenféle adminisztratív teendő, mint igazolások 

kiállítása, gyógyszeríratás, leletek bemutatása, stb.) 

történjen előre egyeztetett időpontban. 

A héhalmi rendelő telefonszáma márc.01-től 

megváltozott: 06-32-782-910 lett. A régi számon 

kizárólag a védőnő és az orvosi ügyelet érhető el. 

Egyházasdengelegen, az önkormányzat telefonszámán 

vagyunk elérhetők. 

  

Minden kedves Olvasónak jó egészséget kívánok! 

  

Dr Balogh Botond, háziorvos 
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