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21. Hazaváró Juniális  
       Egyházasdengeleg 

 

2017. június 16. péntek – Árpád-kori templom, Hősi 

emlékmű 
 

16
00   Emlékmű koszorúzás a hősi halottak emlékművénél, tanévzáró ökumenikus  

istentisztelet és komolyzenei koncert az Árpád-kori templomban. 
 

2017. június 17. szombat - Iskolakert 
 

9
00 

   „Íz varázs” - Főzőverseny  

10
00

 Gyermekjátszótér, arcfestés, csillámtetoválás, 

3D karika, lökd meg a kecskét 

Régi óvodai képekből készült kiállítás az ál-

talános iskola tornatermében 

  Hazaváró Expressz 

  Kispályás labdarúgás  

  Hazaváró Íjász Kupa 

11
00

-15
00   Véradás 

12
00

  Ételek zsűrizése, sütemény verseny 

12
30

  „Jó ebédhez szól a nóta” Csibaj Banda előadása 

13
00

  Balogh István közönség találkozója 

13
30

-15
00

 Dengelegi Paraszt Olimpia 

15
00

-16
00 Varga F. – Balássy B. fellépése 

16
00

-18
00

 Óvodások, Iskolások, Kreatív Ötletelők,  

Táncoló Talpak 

18
00

-20
00

 Eredményhirdetések, tombolahúzás  

20
00

-21
00

 Takács Nikolas fellépése 

22
00

  Tűzijáték 

 

 

 

 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 
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Hetvenéves házassági 

évfordulót ünnepeltek 
 

A településen hetven évvel ezt megelőzően 

május végén fogadott örök hűséget egymás-

nak Komjáti Klára és Mlinárcsek János. A 

jeles évforduló alkalmából a hét végén az 

érintetteket a művelődési ház nagytermében 

Berkes Balázs polgármester, Bartos Zoltán 

evangélikus lelkész, Klára, Magdolna, Zsu-

zsanna gyermekei, hat unokája, kilenc déd-

unokája, illetve a már időközben 35 főre 

emelkedett közvetlen hozzátartozói köszön-

töttek.  
 

 

Kevés embernek adatik meg ez a boldogság, 

hogy hetven éve egymás mellett lehetnek. A leg-

szebb dolog az életben megöregedni, azzal, akit 

az ember szeret. Ezen a napon szorítsák meg 

egymás kezét, azért a sok-sok szeretetért, megér-

tésért, amit egymástól kaptak, és hogy kitartottak 

egymás mellett ennyi éven keresztül.  

Több mint fél évszázad pergett le az idő ho-

mokóráján amióta önök egymásra találtak. Ez a 

hetven év az emberiség életének is sorsdöntő, 

nehéz korszaka volt. Azonban az élet viharaiban 

önök a helyi, majd az összevont palotási terme-

lőszövetkezet dolgozójaként is megállták a he-

lyüket, sok nehézség árán is fenntartották magu-

kat és családjukat, mind a mai napig. 

Ezekben a pillanatokban bizonyára végigper-

getik magukban az együtt eltöltött éveket. Most 

érzik át igazán, mennyi minden segítette át önö-

ket a nehéz küzdelmeken. 

 

 
 
Ahogy most Önökre nézek, akaratlanul is 

Hajnal Anna költőnő szavai jutnak eszembe: 

„...azt akarom mondani neked, hogy most tudom 

csak, miért éltem eddig…” - mondta ünnepi kö-

szöntésében Berkes Balázs polgármester. 

A település evangélikus lelkésze Bartos Zol-

tán ezt követően elmondta, hivatása során ez a 

második alkalom, hogy ilyen hosszú párkapcso-

latról megemlékezhet, majd felelevenítette az 

1923. október 28-án született Mlinárcsek János, 

illetve az 1926. június 24 - én, született Komjáti 

Klára, 1947. május 24-én, az Isten Házában tar-

tott házasságkötésének az eseményét. 

- Isten igéjének szava igaz! …minden reggel 

megújul Isten hűsége.  
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A mi esetünkben a számadatokat tekintve azt 

is jelenti, hogy Klári néni és János bácsi eddig 

közel 26 ezer napot kibírtak egymás mellett, le-

gyen ezért minden tiszteletünk az övék, legyen az 

életük, hűségük jó példa előttünk.  

Az Isten Házában hetven évvel ezelőtt történt 

eseményen az akkori evangélikus lelkész Szekej 

András a biblia üzenetét felolvasva a házasság 

szent rendjéről azt mondta az ifjú párnak: 

- nem jó az embernek egyedül lenni, szerzek neki 

segítőtársat hozzáillőt… - majd megáldotta és 

összeadta őket.  
 

 
 

Az idős házaspárt a lelkész hatalmas virágcso-

korral, felesége és gyermekei pedig egy gyönyörű 

egyházi énekkel köszöntötték fel, 

majd Berkes Balázs Egyházasdengeleg Község 

Önkormányzata, Képviselő-testülete nevében 

virágcsokrot és egy emléktárgyat nyújtott át az 

ünnepelteknek, miközben egy Ady Endrétől vett 

versidézettel zárta János bácsiék köszöntését. 

 …Már vénülő kezemmel/Fogom meg a keze-

det/Már vénülő szememmel/Őrizem a szemedet. 

Nem tudom, miért, meddig/Maradok meg még 

neked/De a kezedet fogom/S őrizem a szemedet. 
 

 
 

A művelődési ház termében ezt követően 

pezsgővel koccintottak az örökifjú pár egészségé-

re, majd a családtagok a vendégek, egy késő dél-

utánig tartott kötetlen beszélgetéssel zárták a nem 

mindennapi évforduló megünneplését. 
 

Cz. Zentai József 
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Tanévzárás az óvodában 
 

Az óvodai tanév utolsó hetei bővelkedtek 

rendkívüli programokban, meglepetésekben az óvodás 

gyerekek életében. Ezekre felkészültünk a 

gyerekekkel, majd az átélt eseményeket, élményeket 

változatos módon feldolgoztuk. 

  A Madarak és fák napja alkalmából túrázni voltunk a 

közeli dombokon. 

Május 23.-án a nagy és középső csoportos 

gyerekek részvételével egész napot felölelő kirándulás 

részesei lehettek az érintettek, amikor elindultunk a 

hatvani vadászati múzeumot megtekinteni. 

Tömegközlekedési járművekkel utaztunk, s Pásztó 

érintésével még egy vonatozást is be tudtunk iktatni a 

programba. 

A hónap utolsó péntek délutánján szerény 

gyereknapot szerveztünk az óvodások, s a leendő 

óvodásaink számára. Erre meghívtuk a szülőket, 

testvéreket, s miután elfogyasztottuk a finom paprikás 

krumplit, őket is bevontuk a jó hangulatú 

versengéseinkbe. Nagyon vidám délutánt tölthettünk 

el együtt, de erre a napra a koronát mégiscsak a június 

2.-i meglepetés tette fel. 

Reggel egy óriási ugráló vár fogadta a gyerekeket. 

Hatalmas volt a kicsik öröme, s ezt talán csak 

hangerejük nőtte túl. Kicsit féltünk is, hogy a 

mozgalmas délelőtt majd negatívan hat a délutáni 

ünnepélyes tanévzáró ünnepélyre, de a gyerekek ott is 

derekasan helytálltak. Így méltán érdemelték ki a nap 

második meglepetését, a hatalmas tortát. 

Lezárult egy tanév, ami idén a 110 éves évforduló 

jegyében telt. Sok új programmal gazdagodtak a 

gyerekek, nevelésük-fejlesztésük mellett nagy 

hangsúlyt fektettünk a közösségépítő programok 

szervezésére, s ebbe gyakran bevontuk a családokat 

is. Most szeretnék köszönetet mondani az aktív szülői 

csapatnak, közvetlen kollégáimnak. Amit 

véghezvittünk közös munkánknak az eredménye. 

Hálásak vagyunk a fenntartó önkormányzatnak, hogy 

mindig biztosította programjaink hátterét. S 

természetesen mindenkinek, aki a legcsekélyebb 

formában is segítette, szebbé tette az ovisok életét. 

Bízom benne, hogy a rövid nyári pihenő után majd 

valamennyien ugyanezzel a lelkesedéssel indulunk 

neki a 2017-18-as nevelési évnek.  

 
Liptai Lászlóné  

óvodavezető 

 

 

 
 

Labdarúgás 
 

Labdarúgó csapatunk számára befejeződött a 

bajnokság a Megye III. keleti csoportjában. Az 

eredményekben javulás tapasztalható mely biztató 

lehet az előttünk álló szezonra nézve. 

Köszönjük a rendezőinknek az egész évi 

áldozatos munkát, valamint a szurkolóinknak, hogy 

ilyen szép számmal kilátogattak a mérkőzéseinkre 

és töretlen lelkesedéssel buzdították a csapatot.  

Reményeink szerint ősszel a bajnokság kezdetén 

már az elkészült új öltözőben tudjuk fogadni az 

ellenfeleket.  

Ezek után nézzük a csapat szereplését a számok 

tükrében: 
 

VIII. forduló 2017.05.13. 17.00. 

Karancsalja - Egyházasdengeleg F.E. 3:2 (2:2) 

Góllövő: Bacskai Zs. (2) 
 

IX. forduló 2017.05.21. 17.00. 

Egyházasdengeleg F.E. – Tari SZ. E. 0:2 (0:1) 
 

X. forduló 2017.05.28. 17.00. 

Sz.püspöki–EgyházasdengelegF.E.   2:9 (2:2) 

Góllövő: Jakus Zs. 

Liptai B. 
 

XI. forduló 2017.05.06. 17.00. 

EgyházasdengelegF.E-Mátramindszent 2:4 (0:0) 

Góllövő: Jakus Zs. 

Holecz D. 
 

9. Egyházasdengeleg F.E. 18 4 1 13 24:52 11p. 
 

HAJRÁ DENGELEG! 
 

Berkes Balázs 

polgármester 
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