„Ha az egyén a közösség
javáért dolgozik, felemeli azt,
és maga is felemelkedik vele
együtt.”
A.Applefeld

ARNÓTI

HÍREK

Az arnóti önkormányzat lapja
III. évfolyam 3. szám - 2012. május

Pilinszky János: Egy szenvedély margójára
A tengerpartot járó kisgyerek
mindig talál a kavicsok közt egyre,
mely mindöröktől fogva az övé,
és soha senki másé nem is lenne.
Az elveszíthetetlent markolássza!
Egész szíve a tenyerében lüktet,
oly egyetlen egy kezében a kő,
és vele ő is olyan egyedül lett.

Közös (örök)ségben
Rendhagyó születésnapi hálaadás
óvodánk 40. évfordulója alkalmából
Május
11-én
délután
rendhagyó
alkalomból teltek meg a nemrégiben
megújult arnóti evangélikus templom
padsorai: születésnapi hálaadásra gyűlt
össze az ökumenikus gyülekezet. 40 éve
jött létre közösségi kezdeményezésre az az
óvodai intézmény, amelynek vezetője a
szintén negyven éve ott dolgozó Barcsák
Pálné, az arnóti evangélikus gyülekezet –
ismételten megválasztott - felügyelője.
Ahogyan dr. Üveges István polgármester
fogalmazott; az óvoda sikerességének
kulcsa az a lelkület, amit az intézmény
vezetője képvisel: négy szív dobog benne;
egy az óvodáért, egy a családjáért, egy
gyülekezetünkért és egy a község egészéért
– a nap 24 órájában.
Hogy ez mennyire így van, példázza az
óvoda folyamatos fejlődése, a számtalan
alternatív program, amivel a gyermekeket
és szülőket fogadják, a sikeres pályázatok,
továbbképzések, a gyermekek növekvő

Nem szabadul már soha többé tőle.
A víznek fordul, s messze elhajítja.
Hangot sem ad a néma szakítás,
egy egész tenger zúgja mégis vissza.

együttműködés – hogy csak néhányat
említsünk. A sorban mindenképpen
kiemelendő, hogy a nevelésben résztvevők
száma Miskolc közelsége ellenére évrőlévre nő, sőt a regionális referenciaintézménybe több településről is hozzák a
gyermekeket. Ezért sem volt meglepő,
hogy az ünneplők gyülekezetében miskolci
zenekar, sajóvámosi énekkar, vagy éppen
Budapestről
hazatért
énekes
és
színészpalánták – volt óvodások - is helyet
foglaltak.
Az
alkalom
ökumenikus
hálaadó
istentiszteletén a négy helyi gyülekezet
lelkészei szolgáltak, és kértek áldást az
óvoda további működésére, az ott
dolgozók munkájára és életére, és nem
utolsó sorban gyermekeinkre.
Csöbör Katalin országgyűlési képviselő
köszöntőjében megemlékezett az óvoda
létrejöttének ötletadójáról Barcsák Béláról,
aki a helyi termelőszövetkezet vezetője
volt, és megalapozta az intézmény és a
faluközösség nem szokványos kapcsolatát
is.
Nem megszokott az sem, hogy egy ilyen
eseményen országosan is népszerű zenekar
lépjen fel. A volt óvodásokat és óvodás

szülőket képviselve hozta el csapatát Gál
Lajos a Fonogram díjas Holdviola együttes
vezetője. A Holdviola - és őket kiegészítve
Gál Léna, nemrégiben még óvodás népdal
–
feldolgozások
csokrával
köszöntötték a születésnapot.
Buday Barnabás, a házigazda evangélikus
gyülekezet lelkésze a színes ünnepet
üdvözölve kérte az alkalmi gyülekezetet,
hogy őrizzék meg ezt a képet a
gondolataikban, amikor a keresztelőkút és
a padok között zongorát, dobokat, gitárt és
egyéb hangszereket, a kóruson az orgonát
és az énekkart, a padokban legalább 3
generáció, 4 felekezet és számtalan hivatás
képviselőit látunk, és ne feledjék, milyen
„jól megférünk együtt”. Hiszen nem
pusztán negyven évért, hanem egy
hihetetlenül gazdag és színes helyi
közösségért adhatunk hálát, amelynek
örökségét
a
mostani
óvodás
gyermekeinknek adhatjuk át, hogy őrizzék,
gazdagítsák, vigyék tovább.

Óvodásaink gálája
június 1-jén
Óvodánk
fennállásának
40
éves
évfordulója alkalmából szeretettel hívjuk
és várjuk minden volt óvodásunkat és
családját, a volt óvodai dolgozókat, és
minden érdeklődőt, 2012. június 1-én,
16.00 órára, a Weöres Sándor Általános
Iskola
tornatermébe
-óvodás
gyermekeink
fellépésével
Gála
Ünnepségünkre.
Fellépők: Óvodánk mind a négy
csoportjának
gyermekei
és
volt
óvodásaink,
Óvodánk óvodapedagógusainak énekkara
Meghívott vendégeinket tisztelettel kérjük,
hogy lehetőségeikhez mérten anyagilag vagy
természetben
támogassák óvodánkat a
rendezvény sikeres lebonyolításban, egy
emlékkönyv és az óvodai ünnepségeken
készült
videó
felvételek
digitalizált
formátumban történő kiadásában.

Az „Arnóti Ovisokért” Alapítvány
Számlaszáma: OTP 11734004-20387208

Sajnos az előző meghívásokba pontatlanul
került az óvoda alapítványának adószáma,
ezért kérjük, az itt feltüntetett adószámot
szíveskedjenek használni.
Adószám: 18411326-1-05
Egyben kérjük támogatásukat adójuk 1%nak átutalásával.
Barcsák Pálné
óvodavezező

Iskolánk hírei
Erdei iskola
Iskolánk 55 tanulója erdei iskolai táborban
vesz részt Bükkszentkereszten május 21-25
között. .A tábor programját képezi túra,
kézműves foglakozás,kenyérsütés stb. A tábor
TÁMOP pályázaton nyert összegből kerül
finanszírozásra.
Tanulmányi kirándulás
Alsó tagozatos diákjaink május 24-25-én
Polgárra kirándulnak, ahol az Archeo Parkot
tekintik meg.
IPR program
Iskolánk
helyt
adott
3alkalommal
megrendezésre kerülő IPR programsorozatnak,
melyet a Wekerle alapítvány szervezett. 10
iskola 20 nevelője vett részt a proectben.
Csodás versek
Április 20-án megrendezésre került a körzeti
Weöres Sándor versmondó verseny, a
környező 7 iskola 50 diákjának részvételével.
A versek csoda témakörben hangzottak el.
Versenyző diákjaink közül 3-4 osztályos
kategóriában III. helyezést ért el Kolumbán
Viktória, 6-7 osztályban I. helyezés Nagy
Kristóf, II. helyezés Körmöndi Dániel, III. hely
Gulyás Martin, 7-8 osztály kategóriában I
helyezést ért el Kollár Ábel.
A versenyhez kapcsolódó rajzpályázatot is
„Csoda” témakörben hirdettük meg, melyet
Hadházy-Molnár Attila festőművész bírált el.
A Rigó énekeljen
Április
25-26-án
Nyíregyházán
egy
környezetvédelmi országos vetélkedő döntőjén
vett részt iskolánk 4 tanulója , kísérő,felkészítő
tanár Nagyné Stefura Éva, a résztvevő 12
csapatból diákjaink csapata 6. helyezést ért el.

Színjátszó verseny
Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó
találkozón iskolánk csapata dobogós helyezést
ért el, felkészítő Horváth Judit. Ezt
megelőzően a csoport bemutatta a színdarabot
a költészet napja alkalmából április 11-én,
valamint április 27-én a gesztelyi Csokonai
Vitéz Mihály általános iskolában.
Egészségetekre!
Május 14-én és 18-án a 6. és 5. osztályosoknak
egészségmegőrző előadást tartott Baranyi
Györgyné védőnő dohányzás, drog illetve
egészséges táplálkozás témakörben.
Roma Mentor Program
Végéhez közeledik az egész évben zajló 17
foglakozásból álló Roma Mentor Projekt.
Május 16-án a diósgyőri várba június 5-6án
Budapesten 2 napos kiránduláson vesznek
részt, melynek részét képezi a Történeti és a
Közlekedési múzeum megtekintése is.

Építkezünk,
bővülünk, szépülünk
A
2010-es
árvíz
okozta
károk
helyreállítása, és az érintett intézmények
fejlesztése céljából önkormányzatunk
sikerrel pályázott a vonatkozó Európai
Unió-s pályázaton. A munkálatok 2012.
áprilisában megkezdődtek művelődési
házunknál. Felújítjuk és bővítjük a
polgármesteri hivatalt, a művelődési ház
vizesblokkal és ruhatárral bővül, az orvosi
rendelőn és a kultúrházon, valamint a
központi óvodánk épületén kicseréljük a
nyílászárókat.
Minden
ingatlannál
akadálymentesítünk, illetve a csapadékvíz
megfelelő elvezetése is megoldásra kerül.
A munkálatok miatt a Polgármesteri
Hivatal és a háziorvosok átmenetileg
kiköltözésre kényszerülnek az alábbiak
szerint. Az átköltözéssel célunk, hogy a
normál
hivatali
munkavégzés,
ügyfélfogadás és orvosi rendelés a lehető
legzavartalanabbul működjön. A védőnői
szolgálat az építkezés ideje alatt
zavartalanul látja el feladatát. Kérjük
lakosaink türelmét és megértését.

Ideiglenesen új helyen a hivatal
A polgármesteri hivatal az építkezés
idejére,
május
23-tól
valószínűleg
szeptember végéig az Árpád út 1. szám
alatt található önkormányzati bérlakásba
költözik. Bejárat a főbejáraton keresztül. A
hivatal ügyfélfogadási idejében nincs
változás.

Ideiglenesen a fogorvosi
rendelőben a háziorvosaink
Május 21-től, hétfőtől valószínűleg egy
hónapon keresztül az épületben folyó
munkálatok miatt mindkét háziorvosunk a
fogorvosi rendelőben látja el a háziorvosi
szolgálatát. Kérjük lakosainkat, hogy a
gyorsabb betegellátás érdekében korábbi
orvosi papírjaikat, leleteiket hozzák
magukkal. A szerdai várandós és
csecsemős tanácsadás a munkálatok ideje
alatt
védőnővel
további
előzetes
egyeztetés alapján történik. Hétfői napokon
csak dr. Bobula Zsuzsanna rendel, pénteki
napokon csak dr. Molnár Imre rendel.
Ezt is figyelembe véve a rendelési idő:
1. családorvosi körzet
(Dr. Molnár Imre)
kedd 13-16 Spálfala
Szerda 9-12
csütörtök Spálfala 10-12, Arnót 13-15
péntek 9-12
2. családorvosi körzet
(Dr. Bobula Zsuzsanna)
hétfő: 9-12
kedd: 9-12
szerda: 13-17
csütörtök: 9-12.

Ideiglenesen Sajópálfalán
rendel a fogorvosunk
Dr. Fehér Magdolna fogorvos május 21től, hétfőtől valószínűleg egy hónapon
keresztül az arnóti háziorvosi rendelőkben
folyó munkálatok miatt Sajópálfalán látja
el a fogorvosi szolgálatát. A rendelési
idejében a korábbiakhoz képest nincs
változás.

Pünkösd
– a mindenütt megtapasztalható
Szentlélek ünnepe
14

Amikor Jézus Péter házába ment, látta, hogy
annak anyósa fekszik és lázas. 15Jézus
megérintette a kezét, és elhagyta az asszonyt a
láz, az pedig felkelt, és szolgált neki. 16Amikor
este lett, sok megszállottat vittek hozzá, ő pedig
szóval űzte ki a tisztátalan lelkeket, és minden
beteget meggyógyított, 17hogy beteljesedjenek
az Ézsaiás próféta által mondottak:
"Erőtlenségünket ő vette el, és betegségeinket ő
hordozta."
/Mt 8, 14-17/
A Szentlélek ünnepét ünnepeljük Pünkösdkor:
a
Lélek
kiáradására,
jelenvalóságának
átélésére, érintésére várunk – vágyódunk Isten
jelenlétére, Isten érintésére. Itt pedig Jézus lép
elénk. Mintha képzavarral küzdenénk. Pünkösd
ünnepén talán éppen ez a képzavar, vagy annak
tűnő gondolat segíthet hozzá minket a jobb
megértéshez.
Jézusról
hallottunk.
Aki
megérintette
tanítványa anyósát. Gondolkodjunk most el
közösen az érintésről!
Ha valakivel együtt vagyunk, a jelenlétében
vagyunk, az nem feltétlen jelenti az érintést, a
testi kontaktust: családtagjainkkal az érintés
nem feltűnő, hanem természetes: Játszunk a
szőnyegen a kisfiammal. Ahhoz, hogy elérje az
építőkockát, át kell, hogy másszon a kinyújtott
lábamon. Összeérünk. Ül az édesapám a
fotelben, átnyúlok felette, hogy levegyek egy
könyvet a polcról. Összeérünk. Egyik
érintéstől sem riadok meg, nem tűnik fel,
természetes – mint a levegő, amit beszívhatok.
(John Lennontól eredeztetik az idézetet:
„Megpróbáltalak levegőnek nézni, de rájöttem,
hogy levegő nélkül nem tudok élni.”)
Aztán van egy másik fajta érintés is, amikor
kényszerűségből, idegenekkel érintkezünk. A
tömött buszon megérezzük a mellettünk álló
testszagát. Tömegben hozzánk nyomódik a
mögöttünk álló. Ezek az érintések zavarnak,
mert a benne szereplő az akaratunk ellenére
belép abba az intim zónába, amit magunknak,
vagy a szeretteinknek tartunk fenn. Ijesztő ez
talán, meg kényelmetlen. És tudjuk, vannak
olyan emberek is, akik nem tudják, vagy nem
akarják helyesen felmérni a távolságokat. Ők
azok, akik túl közel jönnek...

És létezik az érintés harmadik fajtája: a vágyott
érintés. Amikor alig várjuk, hogy a szeretett
személy
közelében
lehessünk,
őt
megérinthessük. A szerelmesünkkel való
találkozásokra gondolok, amikor szinte a
lelkünk
ér
össze.
A
gyógyító
és
önértékelésünket (vissza)építő ölelésekre.
Vagy arra, mi is történik akkor, amikor
felemelem a küszöbben elbotlott, síró kisfiamat
és megvígasztalom. A barátaim jutnak az
eszembe, akiket szeretek üdvözölni... Ezek az
érintések felszabadítanak, közel visznek a
másikhoz és egy megnyitnak feléje – anélkül,
hogy ez nagyon tudatossá válna bennem.
Most Jézus érintésére figyeljünk. Ami szintén
gyógyító. Jézus korában, a történet időbeli
kontextusában, kifejezetten különös ez az
érintés. Mert nem minden rabbi, vagy tanító
tette volna ugyanezt meg. Hiszen tisztátalanná
válhatott volna általa ő maga is. Ugyan nem
tudjuk mi az asszony betegségének oka – de
ismerjük az irgalmas samaritánus példázatából
a magukat tisztának tartók viselkedését. Jézus
érintése, ahogy az érinthetetlent is meg meri és
meg akarja fogni, Jézus érintése erővel teli,
gyógyító (terápiás) és csodálatos! És a hatás
azonnalisága is rögtön látható...(Nemrég
hallottam egy történetet egy kedves
lelkésznőről, aki beteg ismerősét azzal
köszöntötte: Mit nekem egy kis bacilus, gyere,
hadd öleljelek meg! ...) És az asszony felkel és
szolgál neki.
A történet egyébként nagyon jól példázza,
hogyan
használ
fel
Isten
különféle
személyiségeket örömhírének összefoglalására.
Márk - aki a Messiás Jézust, mint szolga
mutatja be - úgy mondja: Jézus segített Péter
anyósának. Lukács, az orvos, az Ember Fiáról
szól. Ő azt mondja, hogy Jézus meggyógyította
Őt (az asszonyt). És itt van Máté. Nála a
Messiás Jézus - király. Máté szerint: Jézus
megérintette őt: királyi érintéssel.”
Jézus megfogta az asszony kezét - idős nénik
jutnak eszembe: egy elvékonyodott kezű, eres,
pergamen vékony érintés… a gyűrű szinte
lecsúszik az ujjáról, hiszen a betegsége,
öregsége megsoványította… mégis milyen
szép!
Valakinek megfogni a kezét a biztatást jelenti:
itt vagyok, jelen vagyok, melletted vagyok…
De ugyanezt a tartalmat hordozza a kézfogás,
vagy a kézcsók nagyszerű szokása is. Amikor
fiatalok mindenféle módon emelik a kezüket,
hogy egymást üdvözöljék: összeérintik az

öklüket, aztán bizonyos ujjaikat, végül a
könyöküket – és mind a ketten tudják a helyes
sorrendet! És mind a ketten tudják (vagy
érzik), valamiképpen összetartoznak.
Megkérgesedett kezű férfiemberek kézfogása
jut az eszembe. Szupplikációs szolgálaton, az
első prédikációk után: vajon milyen jogon
merek én, a magam élettapasztalatával,
ezeknek az embereknek az Istenről beszélni?!
És itt jön a történet törése: Jézus mégsem az
érintésével gyógyít itt, hanem első sorban a
szavával. Ahogy az Atya a szavával teremt,
Jézus új életet ad, teremt a szavával. Persze,
hogy a kettő hogyan választható el, azt
nehezen tudnánk megmondani – mint ahogy
nehéz megmondani ezt egy bármilyen más
kapcsolatban is: megfogom a kezét és mondok
neki valamit...
A szó és az érintés együtt hat. És a lélek
nyilvánul meg. A kezdeti képzavart talán
fokozva, vagy inkább azt feloldani igyekezve
mondhatjuk úgy is: A Lélek munkálkodásának
vagyunk itt is tanúi. Hiszen a Lélek az, aki
rajtunk keresztül megszólal, aki indít, aki
késztet. Jézusról beszélünk, pedig Pünkösd
van, a Lélek kiáradásának ünnepe. Jézus
cselekszik és közben mégiscsak a lélek, a
Lélek megnyilvánulását látjuk.
Hiszen éppen ez a lényege a Szentháromság
dogmának, hogy nem lehet elválasztani
egymástól a szavával teremtő, a megérintő és a
vígasztaló-gyógyító isteni lényeget. Mint
ahogy nehezen lehet elválasztani jelen
történetben az érintést, a szót és a hatást! És
mégis ismerjük őket külön. Teremtő Atyaként,
kiszolgáltatottságainkat megélő Fiúként, és
békességet
adó
Lélekként.
Szóként,
érintésként, gyógyulásként.
És a rezümé: talán később tette hozzá Péter,
amikor átélte mindazt, amit látott: Jézus
hordozza a gyengeségünket, a betegségünket.
A Szentlélek jelenléte ad bátorítást,
vigasztalást és örömet. Pünkösd ünnepén a
Szentlélek kiáradását ünnepeljük – és Jézuson
keresztül
Istenről
kapunk
megint
„információt”: Istenről, aki közel jön. Aki meg
mer és meg tud érinteni és ebben, ezáltal új
életet, új lehetőséget ad.

Buday Barnabás
evangélikus lelkész

Pünkösdi egyházi alkalmak
Görög katolikus
Pünkösdvasárnap: 9.30 – Szent Liturgia;
16.00 – vecsernye
Pünkösdhétfő: 9.30 – Szent Liturgia;
16.00 – vecsernye
Római katolikus
Pünkösd vasárnap: 11.30
Evangélikus
vasárnap: 9 óra, úrvacsorás istentisztelet
hétfő: 1/2 11, úrvacsorás istentisztelet
Református
vasárnap 12.00 óra úrvacsorás istentisztelet
Pünkösdhétfő: 12.00 óra.

Községi kerékpártúra június 9-én
A tavalyi edelényi kerékpártúra sikerén
felbuzdulva, idén déli irányba hirdetünk
községi szintű túralehetőséget lakosaink
számára. Felsőzsolca, Sajólád, Ónod, Muhi
Köröm, és Bőcs
nevezetességeivel
ismerkedhetünk meg, az ónodi várnál
szalonnasütést
is
tervezünk.
A
belépőjegyek árát a túrázóknak kell
állniuk. A szalonnasütéshez szükséges
élelmiszert és a tűzifa kivételével a
felszerelést mindenkinek magának kell
biztosítani. Önkormányzatunk mikrobusza
elkíséri majd a túrázókat, ez mindenki
felszerelését elszállítja majd. Indulás:
június 9-én, szombaton, 9.00 órakor, az
iskola elől. Túravezető: Egész Emil és
felesége, Egészné Sós Erika.
Arnóti
Hírek
–
Arnót
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- Kiadásért felelős: dr. Üveges István
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Buday-Malik Adrienn - Példányszám: 900
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