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szolgálója.
Szinte csoda, hogy az újonnan
megalakult országot, István hatalmát az els években nem döntötték
meg. Államát leginkább bels ellenzékét l, a régi rendet képvisekt l és nyugati szomszédjától, a
Német-római Császárságtól féltette.
El bbit a pozsonyi csatában
szégyenítette meg, ahol a magyar
seregek az akkori
NyugatEurópa legfelszereltebb serege
felett arattak gy zelmet, ezzel is
üzenve a nyugati világnak: országával tessék számolni!
Utóbbival, ellenzékével, természetesen nehezebb dolga volt, a
kemény élethez szokott pogány
magyaroknak egy olyan vallás,
ahol azt hirdették, hogy tartsd oda
a másik orcádat is, nevetségesnek
és életszer tlennek t nt.
Els felkent királyunk a jó uralkodóhoz szükséges képességeken
kívül, az Istenbe vetett hittel is
rendelkezett, mely kétség kívül
segítséget adott neki az ország
kormányzásában.
Szent István országa kiállta az
id k próbáját, bár területét jogtalanul és igazságtalanul megcsonkították, birodalma a mai napig fenn
áll a Nobel- díjas tudósainkban,
világhír m vészeinkben, kiváló
sportolóinkban és a szorgalmas
kétkezi munkát végz család apában egyaránt.

Öröm-Ünnep
Az ünnep méltóságát emelték az
elhangzott m sorszámok is: a református és katolikus énekkar dalai, Tóth Zsófia és Lengyel László
szavalata, Pátyodi Szandra éneke.
Szép színfoltja volt a rendezvénynek, hogy a K szirt Néptáncegyüttes népviseletbe öltözött tagjai kínálták meg az új kenyérrel és
mellé egy korty borral az ünnepl
közönséget – közben a katolikus
énekkar áldozási énekeket énekelt.
Köszönet a Katolikus Egyházközségnek, amiért befogadták ünnepségünket; ugyancsak köszönettel tartozunk Marton Istvánnak és
feleségének a támogatásért.
Szinte tapintani lehetett, lélekben
mennyire együtt volt az a 200 emKülönleges hangulatú ünnepséggel emlékeztünk az államalapításra, Szent István királyunkra augusztus 20-án.
A rendezvény különlegességét a
csodálatos helyszín határozta meg:
a katolikus templom két évszázados falainak szomszédságában, a
többszáz éves fák árnyékában,
szeretteink sírhantjaitól körülvéve
ünnepeltünk.
11:30-kor a templomban Gy ry
Csaba plébános úr mutatott be
szentmisét, melyben megemlékezett a jeles történelmi eseményr l
és Szent István királyunk jelent ségér l. A szertartás után a templom
kertjében folytatódott az ünnepi
programsorozat: Tóth János polgármester úr és Balla Mihály országgy lési képvisel úr mondott
beszédet, majd a plébános úr és
Gottfried Richárd lelkész úr ökumenikus imát tartottak, melyben
megáldották és megszentelték az új
kenyeret. Régi népi hagyomány
szerint a polgármester úr azután
szelte meg a kenyeret, hogy a kereszt jelét rajzolta rá.

VIII. évfolyam 8. szám

Szent István
birodalma

ber, akik eljöttek erre a közös ünneplésre.
Bízunk benne, hogy a következ
években mind többen és többen
élhetjük át együtt ezt a csodálatos
Nemzeti ünnepeink közül auérzést!
gusztus
20-a kiemelkedik, mivel
Pátyodi Csilla
nem forradalomról, szabadságharcról, hanem valami egészen más
tartalommal felruházott ünnepr l:
nemzetünk születésnapjáról van
szó.
A Kárpát-medencében számos
nép megfordult az id k során, de
csak a magyar nép alkotott olyan
országot, amely több mint ezer éve
fenn áll!
Van mire büszkének lenni!
Gondoljunk csak bele az akkori
viszonyokba. A két nagyhatalom a
Német-római Császárság és a Bizánci Császárság között, Géza
fejedelemnek és fiának Istvánnak
köszönhet en, megszületett egy
harmadik nagyhatalom, a Magyar
Királyság. Olyan független állam
jött létre, amely egyik birodalomnak sem volt a h bérese vagy ki-

2007-es esztend ben járunk, az
embernek haladni kell a korral. Az
állandóan változó folyamatokkal,
eseményekkel és a technika változásaival együtt kell élni, nem pedig
utána kullogni. Azonban vigyázzunk arra, hogy mindez ne párosuljon ,,a mának élünk, a múltat és a
jöv t semmibe néz életérzéssel”.
Nem felejthetjük el, hogy kik
vagyunk, és hogy honnan jöttünk,
tartozunk ennyivel el deinknek.
Ne felejtsük el, mi Szent István
birodalmához tartozunk.
Csabuda Péter
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Önkormányzati hírek
Beszámoló a képvisel testület ülésér l
A Képvisel testület 2007. július 3án 18 órai kezdettel tartotta ülését.
A napirendi pontok el tt Tóth
János polgármester tartotta meg
beszámolóját a két ülés között
eltelt id szak eseményeir l:
07. 04-én találkozó Dr. Kovács
László katasztrófavédelmi vezevel.
07. 05-én egyeztet megbeszélés
az Ipoly Erd Zrt. vezet jével.
Témája kölcsönös segítségnyújtás és az együttm ködés lehet sége. Szóba került a Diósjen Kemence közötti út helyi lakosok általi használata, de ez a
téma még további egyeztetést
igényel.
07. 10-én kárszakért mérte fel a
ravatalozó épületén keletkezett
kár értékét. Az elhárításra mintegy 1,9 millió forintot igényelhet
az önkormányzat.
07. 11-én Piroska János, a
DINÓBER Viziközm Társulat
elnöke és a három község
(Nógrád, Berkenye, Diósjen )
polgármesterei megbízták dr.
Kolláth György alkotmánybírót
képviseletünkkel az ÁSZ által
jogtalannak min sített közm fejlesztési hozzájárulások felvétele
ügyében.
07. 12-én találkozó Gyulai Béla
pályázatíróval.
07. 19-án Jávorka János vidékfejlesztési menedzser vezetésével
közös akciócsoport létrehozataláról folyt tárgyalás Nógrádon,
annak érdekében, hogy a
LEADER programban nagyobb
sikerrel pályázhassunk.
07. 23-án a Virágos Magyarországért pályázat zs rije látogatást
tett Diósjen n. Pozitív szempontként ítélték meg a lakosság társadalmi munkában végzett tevékenységét.
07. 28-án Gados György által
felajánlott irodabútorok hazaszállítása Budapestr l.
07. 30-án Vandornyik Dénes a
MK Kht. Balassagyarmat 32. sz.
üzemmérnökség vezet je megtekintette a tulajdonukban lév
diósjen i utakat. Forráshiányra
hivatkozva ezeken az utakon új
aszfaltréteg elkészítése a közeljöben nem várható, de a kátyúzás hamarosan megtörténhet.
07. 30-án kistérségi ülés Rétságon. Témái: beszámoló 2007.
els félév költségvetésének alakulásáról, 2007. második félév
költségvetése, LEADER program, járó beteg ellátó központ
kialakításának lehet sége.
Els napirendi pontként a Pénzügyi, ellen rz és településfejlesztési bizottság eddigi m ködésér l
hallhattunk beszámolót Dr. Nagy
Anna bizottsági elnökt l. A terv

szerinti m ködés mellett aktuálisan
felmerül témákban is igyekeztek
el terjesztéseikkel támogatni a
testületi munkát. Önálló el terjesztésben foglalkoztak a közkutak és a
be nem épített telkek helyzetével.
Második napirendi pont alatt
Alaksa Mihály a Jogi, ügyrendi,
pályázatkezel és közbiztonsági
bizottság elnöke adott tájékoztatást
a bizottság munkájáról. A bizottság
az elmúlt id szakban felülvizsgálta
az SzMSz-t, módosításra nyújtotta
be a környezetvédelmi és állattartási rendeleteket, tárgyalta intézményeink értékelési rendszerét, valamint a település közbiztonsági
helyzetét.
A harmadik napirendi pont Szociális, egészségügyi és környezetvédelmi bizottság tevékenységét
érintette, beszámolót Dr. Laczkovszki Gy
bizottságelnökt l
hallhattuk. E napirendi pont keretében született döntés hogy Diósjen
Község Önkormányzat Képvisel testülete csatlakozik a Bursa Hungarica Fels oktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2007. évi fordulójához úgy, ahogy azt a korábbi
években is tette.
Pátyodi Csilla bizottsági elnök
beszámolójában elmondta, hogy az
Oktatási, m vel dési, ifjúsági,
sport és turisztikai bizottság október óta tíz rendezvényt bonyolított
le a településen. Szoros együttm ködést alakítottak ki a CivilDió és
szirt néptánc egyesületekkel.
Munkájukat segítik a vállalkozók,
az intézmények és magánemberek
is. A beszámoló után elfogadásra
javasolta az augusztus 20-ra tervezett ünnepi m sor programját.
Az általános iskola igazgatója egészítette ki a beszámolót azzal, hogy
az iskola nyári karbantartása befejez dik, de az épületgépészet továbbra is felújításra szorul. Az
iskolások tudományos munkát
végeznek a faluban a váci
Boronkai György
szaki középiskola irányításával.
A nehéz helyzetben m köd
Diósjen i önkéntes T zoltó egyesület támogatására a költségvetésben meghatározott értéket a képvisel testület felemelte az egyesület
elnöke által kért összegre.
A 2007. évi falugy lés megtartására szeptember 14-ét (péntek)
választotta a testület, a kezdés
id pontját 18 órára tette, hogy a
távol dolgozók is eljöhessenek a
rendezvényre. Témái a közösségi
ház kérdése és a szennyvízcsatorna
beruházás jelenlegi helyzete lesznek. Helyszín az általános iskola.
További témák címszavakban:
ifj. Lénárt János kérelme épület
átmin sítése ügyében.
Óvodavezet i megbízás lejárta.
Jen i- és tolmácsi tó közötti gát
helyzete a tolmácsi tó vizének
esetleges leengedése után.
Kemence és Diósjen közötti

erdészeti út használata helyi
lakosok részére.
Nógrád és Diósjen által a
Geotorr Zrt-vel szemben kezdeményezett per jelenlegi állása.
Gyermekorvosi és véd i rendel szükségszer felújítása.
Állattartási rendeletünk felülvizsgálata.
Ravatalozó elromlott h gépének javíttatása.
Sportegyesület javaslata pályagondnokra.
Aki a testületi ülésen történtekl több információhoz szeretne
jutni, elolvashatja a nyilvános ülésekr l készült jegyz könyveket a
polgármesteri hivatalban.
Augusztus 7-én újabb, ezennel
rendkívüli képvisel testületi ülés
összehívására került sor.
F napirendi pontja az ÁSZ által
jogtalanul felvettnek min sített
közm fejlesztési hozzájárulás
visszafizetési kötelezettsége ellen
indított alkotmánybíróságra beadott keresetünk.
A költségvetés 60 önkormányzattól követel vissza ezen a címen
jelent s összegeket, Diósjen önkormányzatától kamatokkal együtt
mintegy 170 millió forintot. Mivel
a megkérdezett szakért k szerint az
eljárás alkotmányos jogokat sért, a
három település (Diósjen , Nógrád, Berkenye) közös beadvánnyal
élt az alkotmánybíróság felé. Dr.
Kolláth György alkotmánybíró
vállalta képviseletünket az ügyben,
ez alkalommal honoráriumának
kifizetésér l kellett dönteni a képvisel testületnek.
Továbbá megbízta a testület
Tóth János polgármestert, hogy
folytasson tárgyalásokat Lukács
József vállalkozóval belterületi
földutak zúzottk vel történ burkolásáról.
Következ összejövetelét szeptember 14-én falugy lés keretében
tartja a képvisel testület, melyre
minden érdekl t szeretettel vár.
Id pontja: 18.00, helyszíne az
általános iskola.

Vannak még önzetlen,
segít kész emberek
Manapság gyakran tapasztaljuk,
halljuk, látjuk, hogy közömbösek
az emberek egymás iránt, hogy
inkább ártanak, mint segítenek
egymásnak.
Valamikor, nem is olyan régen,
még természetes volt, hogy megszólítottuk egymást: a szül k az
óvodát, az iskolát, hogy miben
segíthetünk.
Húsz éve épült szép iskolánk, s
akkor csoportosan jöttek segíteni a
szül k, a település lakói. Közösen
raktuk a cserepet, rendeztük be a
tantermeket, segítettek a takarításban…
Manapság ilyen segítségre nemigen számíthatunk.

2007. augusztus hó
Azonban történt a nyár folyamán
olyan dolog, ami miatt mégis azt
kell éreznem, hogy vannak még
másokért tenni akaró emberek. A
június végi viharok során az iskola
épületér l több helyen, több száz
cserepet sodort le a szél, üres lyukak tátongtak a tet n, a kúpcserepek is elmozdultak, megrongálódtak.
Fordultunk mindenféle szakemberhez a településen és a megyén
belül is, de mindenhonnan azt a
választ kaptuk, hogy csak pár nap
múlva tudják megcsinálni a tet t,
és annak nem kis összeg (több
százezer forint) lesz az ára. Elkeseredve vettük tudomásul, hogy tehetetlenek vagyunk, esetleg újabb
károk keletkezhetnek.
S ekkor csoda történt. Egy
diósjen i ember (nem is szül )
megszólította a polgármester urat,
hogy nem kell-e segíteni, mert
látja, hogy az iskolatet t a vihar
megbontotta,
elvállalja, hogy
visszarakja azt.
Gyors telefonok, s délután már
összeállt a segít csapat (az iskola
karbantartói, 1-2 fiatal és szül ).
Az önként jelentkez fiatalember a
munkából hazaérve, a kés délutáni óráktól a tet n volt, igazgatta,
pótolta a cserepeket.
Én is, a polgármester úr is megnyugodhattunk, hogy az újabb es
(mely estére meg is érkezett) nem
tesz nagyobb károkat az épületben.
Amikor megkérdeztük az önkéntes
segít t, hogy mivel tartozunk, csak
annyit mondott: „kötelességét éreztem, hogy segítsek, hiszen én is
idejártam iskolába, a keresztlányaim most iskolások – legyen ez az
én támogatásom az iskola felé.”
szintén bevallom, nagyon elérzékenyültem e szavak hallatán.
Rádöbbentem, hogy vannak még
olyan emberek, akik önként, önzetlenül segít készek, akikre lehet
számítani, ha bajba jutunk, ha segíteni kell.
Hadd írjam nagybet vel a fiatalember nevét: CSURJA JÁNOS
(Murgyi), akinek nagy tisztelettel
megköszönöm munkáját.
Mocsári Gergely
igazgató

Még ismét a szemétr l
Ha sokan nem is vettek részt abban
a munkában, amelyet az önkormányzat kezdeményezett és végzett a különböz helyeken lerakott
szemét összeszedésében, de talán
lapunk nyomán értesülhettek err l,
és aki arra jár észre is vehette.
Szégyenfoltja volt falunknak a
megszüntetett szeméttelep környéke is. Megoldott a szemét elszállítása is, amiért többet fizetünk, mint
eddig.
Önkormányzati rendelet szól a
helyi környezetvédelemr l, a köztisztasággal kapcsolatos tevékenységr l. Ezt a rendeletet a helyi

2007. augusztus hó
lapunk is közölte, tehát mindenki
olvashatta és tudhatja mi a tennivaló.
Augusztus elején bejelentés
érkezett az önkormányzathoz, hogy
a bezárt szeméttelep kerítése mellé
– magántulajdonban lév földterületre – nagy mennyiség növényvéd szer –, amely mérgez anyag
– került kirakásra. Megállapítható
volt, hogy az csak egy megsz nt
vegyszerraktárból kerülhetett oda.
A rend rségi nyomozás megindult,
az intézkedés és büntet eljárás
folyamatban. Ugyanerre a helyre
olyan több zsákos hulladék is lerakásra került, amelyb l szintén
megállapítható, még kis jegyzet
alapján is, honnan kerülhetett oda.
A nyomok árulkodnak, ha nem is
lehet közvetlen tetten érni az illegális szemétlerakókat.
Reméljük, hogy a büntetés kiszabása megfontolásra készteti az
eddigi elkövet ket, valamint azokat is, akik hasonlóan gondolkodnak.
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Tisztelt Diósjen iek!
Örömmel értesítem Önöket, hogy a
Mélyároki híd leszakított korlátja
kijavításra került, Lukács József
helyi vállalkozó, és mások segítségével. Talán jobban örülnénk, ha
az eredeti korlát állna még a helyén, hiszen akkor nem kéne feleslegesen pénzt kidobni az Önkormányzatnak, mint a református
templom el tti hídra is a közelmúltban - hasonló helyzet miatt.
Az sem jelentett volna tragédiát,
ha az aki megrongálta, helyre is
állította volna. Mindenesetre a híd
jelen pillanatban rendeltetésszer en használható, kérek mindenkit,
hogy lehet leg rizzük meg ezt az
állapotát.

éktelenked földkupacot, mely a
tavalyi útfelújításnál maradt ott.
Köszönöm a helyreállításban
közrem köd k munkáját.
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XVI. Nógrád Megyei
Vadásznap Szentén

Köszönöm Gados György úrnak,
hogy a Polgármesteri Hivatal részére irodabútorokat adományozott, Juhász Attilának pedig, hogy
ingyen leszállította azokat.
Augusztus 17-én 80 mázsa használt autógumit szállíttattunk el a
községb l.
Tisztelettel:
Tóth János
polgármester

ISKOLAI TÁJÉKOZTATÓ
ÜNNEPÉLYES TANÉVNYITÓ
ÉS ELS TANÍTÁSI NAP:
Szeptember 3. (hétf ) 8 órától
Rétság Térségi T zoltóverseny
2007. szeptember 8-án 9 órakor
a diósjen i Sportpályán
Megszüntettük a sokak által
kifogásolt, a Pet fi utca közepén

A versenyre csak t zcsapszerelés versenyszámban lehet
nevezni az alábbi kategóriákban:
diák lány (fiú) 14 éves korig
ifi lány (fiú) 18 éves korig
feln tt n i
feln tt férfi
létesítményi
Kategóriánként csak egy csapattal írásban - szeptember 1-ig lehet
nevezni!
2651 Rétság, Rákóczi út 20.

Sikerrel pályázott a diósjen i Óvoda
Ezen a nyáron Óvodánk festésifelújítási munkálatai nem kerültek
egy forintunkba sem.
A múlt havi Jen i Naplóban már
megjelent, hogy a Pannon GSM
informatikusai szépítették meg az
Óvodát. Hogyan történt mindez?
Pályáztunk, s így jutottunk a
Pannon GSM cég anyagi támogatásához, mely 800.000 Ft értékben
anyag-hozzájárulást (el készítéshez anyagi támogatás, festékanyagok, kész vakolat, ecsetek,
hullámpala stb. fest szakember)
valamint több mint 30 informatikus egy napi ingyenes festési
munkájával – csapatépít tréning
keretében szakember irányításával
– július 20-án valósult meg.
Az el készít munkák már el
héten megkezd dtek majd július
20-án sor került
két csoportszobánk teljes felújítására,
megszépült küls épületünk
öltöz je is,
megtörtént a lekopott radiátorok festése,
a f épület folyosójára mesefigurák kerültek,
a kertben az összes kerti játék

festése, felújítása megtörtént,
a kerti fedett játékrész is új
borítást kapott.
Köszönjük Marton Istvánnak a
finom süteményeket, a községi
konyhának a finom ebédet, amelylyel vendégül tudtuk látni a „segít
csapatot”.

Reméljük, hogy a dolgozók – a
kánikulai h ség ellenére – jól érezték magukat nálunk, elégedettek
voltak, ahogyan mi is elégedettek
lehetünk az munkájukat látva.
Nagyon örültünk a megvalósult
felújításnak, hiszen több százezer
forintot takarítottunk meg.

A XVI. Nógrád Megyei Vadásznapot rendezték 2007. augusztus
18-án Szentén.
Községünk lakója, Repiczki
Ferenc – négy vadásztársával
együtt – a Hubertus kereszt Arany
fokozata kitüntetésben részesült.
Gratulálunk az elismeréshez!
A legnagyobb örömet pedig az
okozza majd, hogy gyermekeinket,
– a legkisebbeket is – tiszta, vidám
környezetbe várhatjuk.
Biztos vagyok benne, hogy
örömmel érkeznek majd nap mint
nap az Óvoda megszépült épületébe.
Bacskay Sándorné
óvodavezet -helyettes

4. oldal

Barangoló IV.
Egy terület – esetünkben a Börzsöny – bemutatása során foglalkozni kell annak minden jellemz jével, nevezetesen éghajlati, id járási sajátosságaival is. Beszélgessünk el egy kicsit e két egymásból
építkez fogalomról.
Mit értünk az egyiken és mit a
másikon?
Éghajlat alatt egy nagyobb terület földrajzi helyzetét l függ –
hosszabb távon átlagos – id járását
értjük.
Miután hazánk nagyjából egyforma távolságra van az egyenlít l és az északi sarktól, a négy
évszak által jellemzett, viszonylag
változékony mérsékelt égövhöz
tartozunk.
Tekintettel arra, hogy országunk
a Kárpátok gy je által alkotott –
így védett – medencében fekszik,
éghajlatát tekintve átmenetet képez
a t lünk keletre lév hidegebb és
szárazabb, illetve az enyhébb és
csapadékosabb nyugati éghajlat
között.
Éghajlatunk változatosságát jelzi
továbbá, hogy hazánk – kis területe
ellenére – három eléggé eltér en
jellemezhet területre osztható: az
Alföldre, a Dunántúlra és a Börzsönyt is magában foglaló Északiközéphegységre.
Nos, mi az utóbbi id járását
bontogatjuk tovább.
Az id járás több elemb l áll:
sugárzás (nap), h mérséklet, légnyomás, leveg áramlás (szél),
felh zet, páratartalom, csapadék
(es , hó, köd). Ezek mind valamilyen mértékegységben mérhet ,
fizikailag meghatározható jellemk.
A városi embert – persze alaposan leegyszer sítve a kérdést – az
id járásnak csupán két eleme érdekli, nevezetesen: „felvegyem-e a
pulóvert”, és „vigyek-e magammal
eserny t?”
A falusi embert azonban a felsoroltak mindegyike közvetlenül és
jobban érinti, napi tevékenységét
befolyásolja. Lehet-e vetni, kapálni, aratni, málnát szedni, fát készíteni, azt hazaszállítani, ki lehet-e
teríteni a ruhát? A falusi ember
ébredés utáni els pillantása az
égre vetül: „milyen” a felh zet,
honnan és milyen er vel fúj a szél,
milyen magasságban repülnek a
fecskék, hogy kárálnak a tyúkok,
megnedvesedett-e a tartóban a só
stb, stb. Tudja, milyen jelb l mi
következik. Az id jóslás a vidéki
emberek körében szinte népi tudományággá vált.
Talán minden
településen van ennek kitüntetett
képvisel je. Példaként hadd említsem meg Vincze Sándor bátyámat
(Isten nyugosztalja).
Ilyen irányú ismereteink alapja
a személyes megfigyelés, az eleinkt l kapott tapasztalat, m szerei
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pedig életünk során szerzett nyavalyáink, a m téti helyeink, csonttöréseink, fájó ízületeink holtbiztos
„jelzései”.
Különösen sok bölcsesség halmozódott fel az id járási elemek
naptári id pontokhoz való kapcsolása területén. Nem véletlen, hogy
ezek a mind a vidéki élethez f dnek (nem sok id jós születhetett
városhelyen).
Azt hiszem, több-kevesebb ilyen
népi mondást mindnyájan ismerünk: Ki ne tudná, hogy „Sándor,
József, Benedek zsákba hozzák a
meleget”, tudjuk, „ha Katalin
kopog, karácsony locsog”, tudjuk
mi van, „ ha Erzsike megrázza a
dunyháját”, tudjuk mit várhatunk
májusban fagyosszentjeinkt l Szerváctól, Pongráctól, Bonifáctól, s t
25-én még Orbántól is (tisztázzuk:
nem azonos…).
Ismerjük január 22-én Vince és a
pince viszonyát, tudjuk, még hoszszú a tél, ha február 2-án felébredve „a medve meglátja az árnyékát” és remélhet leg az idén is
mindnyájan élvezzük majd a
„vénasszonyok (pardon: az id sebb hölgyek) nyarának” már kicsit bágyadt, de kellemes melegét.
Lehetne még hosszan folytatni a
sort a Pál fordulóval, a Simon,
Márton, Dorottya napokhoz f mondákkal, de azért egyet még
feltétlenül megemlítek: a sajátunkat, mert az csak Diósjen re vonatkozik. Tudjuk, ”ha Kámor zúg
akkor meleg lesz, ellenben, ha
zberek…”
Most eszmélek, hogy valójában
még egyetlen számadatot sem
írtam a Börzsöny id járási elemeil. Pedig a Barangolóba valami
ismeretterjesztést is szeretnék becsempészni.
A Börzsöny térségében az éves
középh mérséklet eléggé kiegyenlített, éves átlagban 9.5 – 10 fokra
tehet . Mivel a h mérséklet a magassággal 100 m-enként átlagosan
0.6 fokot csökken, a Csóványos évi
átlagos h mérséklete 6.5 fok körüli.
Különlegességnek számít a
hegység rendkívüli hómegtartó
képessége, mely annak köszönhe-

, hogy némely meredekfalú
völgy északi oldalára a nap gyakorlatilag soha sem tud besütni
(sajnálatos, de a hegység ilyen
irányú hírneve – az általános felmelegedés okán – kezd a múlt
legendájává válni).
Kiemelked en jó értékeket mutat a Börzsönyben a napsütéses
órák száma (1800-1850 óra/év).
Ennél is jobb a 600 m feletti
térszinteken (itt elérheti az 1950
órát is) annak köszönhet en, hogy
évenként a két hetet is elérheti az a
id szak, amikor lenn „harapni
lehet a ködöt”, a fels részeken
viszont ragyogóan süt a nap. Ilyenkor a magasabb hegycsúcsok megannyi szigetként emelkednek ki a
köd fehérl tengeréb l. Csodálatos
látvány…
A hegység borultsága nyáron
50, télen 65%-ra tehet .
A nap! Nem lehet csak úgy egykét számadattal elintézni a bemutatást. Hiszen a nap nem csak földünk h és fényforrása. A nap
éltet elemünk, mely a domborzattal, az ég kékjével, a felh zettel
pillanatonként megismételhetetlen,
elmondhatatlan csodákra képes.
Még a legnagyobb tehetséggel
megáldott m vész sem tud szebbet
festeni a valóságnál.
Ugye, látott már mindenki szivárványt? Ugye, láttak már naplementét, s hányfélét? Bizonyára
emlékeznek olyanra, amikor már
rég lenyugodottnak gondoltuk, de
a pirosló rétegfelh k résén keresztül még visszakacsintott egy aranyló fénypászmával…
Várta-e valaki a napfelkeltét –
éppen hogy felérkezve a Rózsás
sziklagerincére. Azt hiszed, hogy
melled az utolsó méterek kaptatójától zihál, az kalapál a dobhártyádon, de valójában az óriási pirosló
napkorong megjelenése, a reggel
születésének misztériuma öntötte
el lényedet.
A szél. A hegység területén érvényesül az Északnyugati Kárpátok
véd , szeleket eltérít hatása, így a
szél átlagos er ssége a Börzsönyben viszonylag alacsony. Iránya
er sen a helyi domborzat függvénye. A viszonylag sz k rendelkezésre álló adatok szerint 35%-ban
északi, 29%-ban nyugati, 24%-ban
keleti és 12%-ban déli irányból fúj.
Ennek alapján az uralkodó szélirányt É–ÉNY irányúnak fogadhatjuk el.
Érdekes elem a szél. Hol játékos,
hol haragvó. Kiismerhetetlen, kiszámíthatatlan. Az id járási rekordokat ostromló h ségben feltámadó délutáni fuvallata, mint a gyengéd simogatás. De ismerjük ágakat
tördel , fatörzseket hajlító, cserepeket felszaggató változatát is.
Ilyenkor legtöbbször komor felh k
biztosítanak rosszkedvéhez méltó
hátteret.
Ennek ellenére (ezt nem sokan
mondják) én szeretem a szelet. S
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pont a két széls ségét. Amikor
csak békésen lengedez, és amikor
kapaszkodni kell, vagy neki kell
lni, mert mintha elemekkel csatázna az ember.
Aztán van még egy változata.
Azt is ismerem jól. Az télen a mínuszok idején jár errefelé. Ilyenkor
nem hangos, látszólag nem is haragvó, de azért kimutatja foga
fehérét. Nincs az a kis rés az ember
öltözékén, amit azonnal meg nem
talál (valami cigánytól származó
mondóka is rémlik a szél és a
hideg viszonyáról…).
Diósjen n – f leg az id sebbek
között – sok volt az erd járó ember. Most ket kérdezem. Melyik
huzatos, különlegesen cudar helyet
említsem a sok közül? Mondjuk
Nagyvarsa tet 15-20 fokos hidegben szembeszélben, mikor úgy
vízszintesen vágja arcunkban a
havat.
Csapadék. A tudományosabb
részével kezdem. A Börzsöny egy
csapadékos szigetnek számít környezetéhez képest. Észak–déli
irányú f gerince – mer legesen
állva a csapadékkal terhelt nyugatias szelekre – azokat felfelé kényszerítve gyakorlatilag lecsapolja
azokat. E mechanizmusból ered en
a hegység nyugati oldalán még
kevés csapadék esik, legtöbb hullik
a f gerinc vonalában, majd kelet
felé távolodva ismét csökkenés
tapasztalható.
A fent leírtak bizonyítására 3
mér állomás (Királyháza, Diósje, Nógrád) régebbi, ill. újabb kori
átlagadatait mutatom be:
Királyháza Diósjen Nógrád
1901-1940 átlaga 851 m 791mm 664mm
1961-1990 átlaga 706 mm 661 mm 604 mm
A fentiekb l kiolvasható, hogy a
hegység gerincét l távolodva tényleg csökken a csapadékmennyiség,
de sajnos kiolvasható más is: az
id haladtával – évente 3%-kal –
egyértelm en csökken a Börzsönyre hulló csapadékmennyiség.
Érdekességként kigy jtöttem a
fenti 3 mér állomás legnedvesebb
és legszárazabb évének csapadékmennyiségét:
Ez a két számsor jelent s – több,
Maximum mm/év 1258 mm1153 mm 1026 mm
Minimum mm/év 498 mm 426 mm 379 mm
mint 2.5-szörös – ingást mutat, s
mellette szintén azt tükrözi, hogy a
gerinct l távolodva csökken a
csapadékmennyiség.
A csapadék változó intenzitással
természetesen es , hó, köd (a zúzmara is ködb l, párából képz dik)
formájában érkezik a területre.
A csapadék kapcsán valamit
még mindenképpen el kell mondanom.
B 50 évvel ezel tt Diósjen re
kerülve hallottam el ször az es re
vonatkozóan a „lajhog” kifejezést.
Akkor sem, azóta sem kérdeztem
meg senkit l, hogyan esik, mikor
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Diósjen i „kistudósok”

lajhog. Mégis tudom, – önkéntelenül tudom. Er sebben, mint mikor
csak szemereg, de még nem zuhog.
Csak úgy csendesen: lajhog.
Megnéztem, nincs benne a Helyesírási szótárban, az Idegen szavak és kifejezések szótárában, de
még az Ipolymenti palóc tájszótárban sem. Ezek szerint van egy
„jenei” specialitásunk?
Id zzünk el még egy kicsit a
csapadéknál. Els sorban azok
kedvéért, akik az els cseppre nem
szaladnak be gyorsan tet alá,
bezárt ajtó, ablak mögé. El rebocsátok egy – valószín erdészt l
származó – bölcs mondást: „nincs
rossz id , csak rosszul öltözött
emberek vannak.”
Így van. Gumicsizmában, jó
es kabátban, csuklyában, kalapban
nincs az a es , amire vállat vonva
ne nézhetne vidáman az ember...
essél csak pajtás, hisz az a dolgod.
Aztán a hó. A friss hóban való
járás nesztelen puhasága, a rétek,
tisztások hótakarójának érintetlen
tisztasága, a földet borító fehér
paplan. A fagyott hó csikorgása a
bakancs talpa, vagy a futó síléc
alatt. Látott-e már valaki szebb
kéket, mint amilyent a zúzmarás
ágak között a derült égre feltekintve láthat? (mit látnak mindebb l a
szegény városiak).
A csapadék kapcsán beszélnem

kellene még a felh zetr l is. A
bárányfelh l a viharfelh kig
terjed széles skálájáról. Az is
mind csoda. Az ezerarcú természet
csodája. Mégsem írok róla, mert
még valami nagyon fontos dolgom
van.
Fel kell hívnom figyelmüket az
egyértelm en baljós jelekre. A
lassan mindent elborító szemétre, a
savas es re, a vizeink szennyez désére, az él világ pusztulására, az
üvegházhatásra, az éghajlatváltozásra. Ami nem kerüli el a Börzsönyt sem, bennünket sem.
Mindnyájan részesei vagyunk
mindezek el idézésének, de mindannyian tudunk tenni valamit a
kedvez tlen folyamatok lelassítása,
megállítása, visszafordítása érdekében.
Néha a garázsban kellene hagyni
a gépkocsit, összeszedni a szemetet, komposztot készíteni a kerti
hulladékból, id ben el kellene
zárni a vízcsapot, lekapcsolni a
villanyt, és különösen száraz id ben jobban kellene vigyázni az
eldobott csikkekkel.
Ma is, holnap is, holnapután is,
szóval: folyamatosan…!
Gondolkodjunk el ezen kedves
Barátaim…
Teszáry Károly

DióFesztivál
a CivilDió egyesület szervezésében
Egyesületünk idén második alkalommal rendezi meg a DióFesztivált, október 13-án az általános
iskolában. A tavalyi évhez hasonló
és ezeken kívül további új programokkal, résztvev kkel gazdagítjuk
a rendezvényt.
Idén is lesz DiósSüti verseny,
amire készülhetnek mindazok, akik
szeretnék megmutatni, milyen
finom diós süteményt, tortát tudnak készíteni. Újdonság lesz egy
rajpályázat, melynek alaptémája
természetesen a dió. A pályam vek
a DióFesztivál alkalmával kerülnek
kiállításra.
Ezen kívül szeretnénk helyi
termékekb l kiállítást, bemutatót
tartani. E termékek vásárát jogi

dolgok miatt sajnos nem áll módunkban megvalósítani.
Várjuk továbbra is olyan kézm vesek jelentkezését, akik szívesen
vennének részt a fesztiválon és
újabb mesterségekkel ismertetnék
meg az érdekl ket.
Várjuk továbbá azok jelentkezését is, akik szívesen segítenének a
rendezvény szervezésében, megvalósításában, mivel sok szorgos
kézre lesz szükségünk és azon
szponzorokat, akiknek módjukban
áll támogatni a DióFesztivált.
A részletes programokról és a
versenyek részleteir l hamarosan
plakátokon és szórólapokon olvashatnak ill. egyesületünk tagjainál
érdekl dhetnek!

Mint azt tanévzáró gondolataimban
már leírtam, együttm ködés alakul
ki a váci Boronkay György M szaki Középiskola és Gimnázium,
valamint a diósjen i Általános
Iskola között.
Ennek els lépése volt, hogy az
el
tanév 2. félévében az érdek, tehetséges 4-6.osztályos tanulók részére (mintegy 15 f ) komplex természettudományos szakkört
indítottunk, melynek foglalkozásait
volt tanítványunk, a diósjen i Laki
Balázs, mint a Boronkay eminens,
kiemelked
tehetség tanulója
vezette a tudományos kutatásban
A kutatást vezet dr. Tóth Eszter
jártas tanár, dr. Tóth Eszter fizikus tanárn és Laki Balázs igen elismeirányításával. Iskolánk részér l
en nyilatkoztak a diósjen i tanuFodor Illésné volt a szakkör gon- lók, az ifjú kutatók munkájáról,
dozója.
akik nagy odafigyeléssel, érdekl déssel, precízen végezték feladatukat.
A kutatás minden résztvev je
elmondta, hogy mindenütt kedvesen érdekl déssel fogadták ket a
diósjen i emberek, akik kíváncsiskodtak a vizsgálatokról.
Tervezzük, hogy az sz folyamán megvizsgáljuk a kutak mikrobiológiai összetételét is.
Szakkörös tanulóink a nyár foEz így együtt Diósjen n egy
lyamán bekapcsolódtak abba a vízmin ség monitoring rendszer
tudományos kutatómunkába, amit els állomása, egy reprezentatív
dr. Tóth Eszter tanárn és Laki vízmintavétel és vizsgálat.
Balázs már 2006-ban elkezdtek, s
A jöv nyáron valószín en sor
mely Európában is egyedülálló, kerülhet egy komplexebb mérésre,
sokak érdekl dését felkeltette tudo- mely megmutathatja a település
mányos körökben is.
alatti víztest szennyezettségének
A lakott területek, települések forrását, valamint választ adhat
alatti vízkészletekkel kapcsolatos arra, hogy a falu alatt található-e
vizsgálatokról van szó, amely a hévíz, esetleg gyógy-, vagy áskövetkez évtizedekben meghatá- ványvíz.
rozó jelent ség lesz.
Hát ez volt a nyár egyik, az iskoSehol Európában még nem tör- lánk érdekl , tehetséges tanulóit
tént kiterjedt vizsgálat a lakott és településünket érint munka,
területek alatt húzódó víztestekkel mely a Boronkay Középiskola és
kapcsolatban. Hiszen, ha valahol iskolánk közötti együttm ködés
szennyez dik ez a víz (unokáink jegyében valósult meg.
ivóvize), az éppen a települések
Köszönöm dr. Tóth Eszter tanáralatt történik.
nek és Laki Balázsnak, hogy ezt
Dr. Tóth Eszter tanárn , Laki a tudományos kutatómunkát náBalázs és kis segít ik – 11 lunk, a mi tanulóinkkal végezték
diósjen i tanuló – július végén el, köszönöm Fodor Illésné és a
Mátraderecskén, augusztus elején többi segít tanár munkáját, köszöpedig nálunk, Diósjen n végeztek nöm a megkeresett diósjen ieknek
vízvizsgálatokat.
a szíves közrem ködést.
Mátraderecskén 32, Diósjen n
S köszönöm legf képp a vizsgá40 kútból vettek vízmintát, végez- latban részvev tanulóink hozzááltek terepi méréseket (vízszint lását, eredményes munkáját.
mélysége, a víz elektromos vezet képessége, kémhatása, h mérsékleA két iskola közötti kapcsolat
te, a kút koordinátáinak m holdak tovább fog szélesedni a következ
segítségével történ meghatározása tanév folyamán, amir l majd szinGPS mér segítségével), és az tén tájékoztatni fogjuk a tanulókat,
iskolában laboratóriumi méréseket a szül ket, a falu lakosságát.
(nitrát-szint meghatározása, lúgosság meghatározása titrálással).
Mocsári Gergely
A minták további m szeres vizsiskolaigazgató
gálatára a Magyar Állami Földtani
Intézet kémiai laboratóriumában
került sor, melyet a diákok szeméSzeptember 15-t l
lyesen is megtekinthettek auguszStihl motorf rész akció
tus 14-én, amikor látogatást tettek
az Intézetbe.
Érdekl djön a Gazdaboltban!
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Kezd dik az iskola…
Van, akinek el ször kezd dik az
iskola, van, akinek utoljára. Legyen akár els s, vagy id sebb a
gyermek, minden családban nagy
változást hoz az iskolai év kezdete.
Még a falu életében is meglátszik,
ha elkezd dik a tanítás. Sokkal
kevesebb a ráér gyerek, mindenki
egy irányba közlekedik fél nyolc és
nyolc között. Nagyobb biztonságot, felügyeletet jelent, ami esetleg
megkönnyíti a dolgozó szül életét, ugyanakkor nagyobb felel sséget is ró minden feln ttre.
A nyár egy sokkal szabadabb,
kötöttségekt l szinte teljesen mentes id szak. Sok esetben nem is
szabadságról, szabadosságról lehet
beszélni. Az így eltelt nyári szünet
után, belépve az iskolába, nem
képes alkalmazkodni azokhoz az
elvárásokhoz, amelyek feltétlenül
szükségesek a tanítás, tanulás, az
iskolai közösség szempontjából.
Bizony az ilyen gyerek nehezen
irányítható, nem könny munkára
fogni. Remélem, kevés nebulónak
telt így a szünete, mert a nagy
nyári szabadságot felváltja a kötött
munka, a tanulás. Mindenkinek
ajánlom, hogy a hátralev id ben
próbálja gyermeke napirendjét az
iskolai id ben szokásoshoz igazítani, így könnyebb lesz az átállás.
Legyen elegend (10-11 óra) alvás,
így kipihenten érkezik majd az
iskolába. Ne induljon a nap reggeli
nélkül, még akkor sem, ha könynyebb a szül nek pénzzel letudni
az els , igen fontos étkezést. Fölösleges csokival, csipsszel kedveskedni, azzal csak az étvágyát veszszük el és növeljük vele a kalória
bevitelt.
Remélem, a hosszú szünetben
testileg, lelkileg meger södött

minden gyerek. Szükség lesz rá.
Nem lehet elég gyakran elmondani, hogy különösen az els s gyermek életében milyen nagy változást hoz az iskolakezdés. A testi
er nlét, a lelki felkészítés egyaránt
fontos számára, hogy mindazt a
fizikai és szellemi terhelést, amit
az iskoláslét jelent, nehézség nélkül viselje el. A gyereknek lesznek
saját feladatai, mindennapos felessége saját magával szemben.
Tanítsuk meg ceruzát hegyezni, a
táskát, tolltartót ki-bepakolni! Legyen az gondja – természetesem
a mi odafigyelésünk mellett – az is,
hogy környezetét, holmiját rendben
tartsa. A dicsérettel, ha valamit
ügyesen elvégzett, soha ne fukarkodjunk! Gyermekünknek éreznie
kell, hogy ránk számíthat, mi biztos támaszai leszünk.
Lassan a füzeteket, egyéb tanszereket be kell szerezni, hogy ne
az utolsó pillanatban rohangáljunk
érte. Akkor még arra is lesz id ,
hogy közösen becsomagoljuk a
füzeteket, rendbe tegyük a tolltartót. Szánjunk erre id t, mert talán
így a holmiját is jobban félti, megrzi egy kisgyerek.
Iskolánkban hosszú évek óta
ingyenesek a tankönyvek. Köszönhet en a mindenkori képvisel
testületnek, és a többször használható tankönyveinknek. Ha ezek is
kiosztásra kerülnek, tegyünk rájuk
borítót, hogy valóban „többször
használatosak” legyenek.
Közös a célunk, hogy boldog,
egészséges gondolkodású, emberszeret fiatalokat neveljünk. Tekintse ezt minden feln tt közös
feladatnak!
Sinka Sándorné
tanító

Csendeshét Diósjen n
Van minden évben egy hét, amire
egész évben jó gondolni, és a következ ilyen alkalmat már alig
várja az ember. Nekem már magától értet dik, hogy ha augusztus,
akkor Diósjen . A faluban ugyanis
ezen az egy héten az ország legkülönböz bb pontjaiból összegy lnek
a hív fiatalok – idén már az ötödik
diósjen i református ifjúsági
csendeshétre, – hogy közösségben
legyenek, együtt imádkozzanak és
jól érezzék magukat. Örülök, hogy
mikor visszanézek erre az idei egy
hétre, az a jóles érzés van bennem, hogy most sem kellett csalódnom.
Hetvenen voltunk, és néhány
ember kivételével a templomkertben vertünk sátrat. A földön alvás
ugyan nem mindig volt olyan kényelmes, mint az otthoni puha ágy,
de ez a hét sokkal inkább a lelki
megpihenés id szaka, mint a testi
kényelemé. Ez a lelki feltölt dés
most sem maradt el. Délel ttönként
a tábor lelkipásztorai „Az elfelejtett
tükörkép” címmel tartottak elgon-

dolkodtató, megindító el adásokat
az egészséges énképr l, alaposan
körbejárva a témát. Volt szó b ntudatról, szégyenérzetr l, elfogadottságról, a világban betöltött szerepeinkr l, a fájdalmas emlékeinkr l - s
arról, hogy mindez milyen hatással
van arra, hogy mit gondolunk magunkról. Minden alkalommal azt
éreztük, hogy személyesen rólunk
szólnak az elmondottak, s így mindenki örömmel, néha szomorúan
vagy mélyen elgondolkodva hallgatta az el adókat. Ezeket az alkalmakat a csoportbeszélgetések követték, a fiúk és lányok kor és nem
szerint kialakított csoportokban,
szintén beszélgettek egymással az
aznapi témáról.
A délutáni szabadprogramra már
kevésbé volt jellemz a csendeshét
„csendes” jelz je. A mozogni vágyók fociztak, röplabdáztak, néhány „szurkoló” pedig jókedv en –
és néha elég hangosan – buzdította
ket. Mások sétáltak, beszélgettek
vagy akár a templom árnyékában
ltek le egy kicsit aludni. Jól érez-

Angol biblia-tábor Diósjen n
Folyamatosan érkez diákok foglalják el a Szabadság utca 29 sz.
alatt lev ideiglenes lakhelyüket.
2007. július 8-án, vasárnap este.
Kissé megillet dötten, de nagy
kíváncsisággal, várakozással a
szemükben, hiszen a Református
Fiatalok Szövetsége bibliai angol
táborába érkeztek, amely július 14ig tart.
Sietve érkezünk a templom elé,
ahol már várnak minket a helyi és
a környékbeli emberek. A helybeli
lelkész úr, Gottfried Richárd üdvözlése után elfoglaltuk helyünket
a templomban. Dobos Bence lelkipásztor, táborvezet megtartotta a
nyitó istentiszteletet, melynek a
témája a tékozló fiúk voltak. Isten
áldását kértük az egész hétre.
Ezután szeretetvendégségre
invitáltak minket, sütire, üdít re a
gyülekezeti terembe. Este ismerkedtünk a tábor lakóival. Kés re
járt az id , de a helyi tóhoz még
tük magunkat.
Az esti áhítaton örömmel vettük,
hogy nagyon sok diósjen i is csatlakozott hozzánk, és közösen hallgathattuk a lelkipásztorokat Péter
apostol életér l. A diósjen ieket
ezen kívül számos más dologért is
köszönet illeti. Nagyon sok természetbeni és pénzadományt is kaptunk, így ehettünk például naponta
friss gyümölcsöt és lekvárt, a kirándulás után a finom pörköltöt, és
pénteken a kapott pénzb l tudtunk
fasírtot vacsorázni. A kedvességet,
a szeretetteljes fogadtatást és bánásmódot is külön köszönjük. A
szervez knek a sok munkát, a
lelkészeknek az alapos készülést,
mindenkinek köszönet, aki azért
munkálkodott, hogy jó legyen ez a
tábor, de legf képp Istennek, hogy
alkalmat teremtett, közösséget és
jó id t, valamint megajándékozott
minket a jelenlétével, egy nagy
adag lelki feltölt déssel és sok jó
baráttal. Ha is úgy akarja, akkor
jöv re ugyanitt. Már alig várom!
Engler Márta
(egy táborozó)

ellátogattunk. Reggeli után sietve
indultunk együtt az iskolába. Az
Igazgató Úr köszöntötte az érkez ket, és további sikeres együttm ködést kívánt. Csatlakozott hozzánk a
diósjen i és a környékbeli gyereksereg 24 f vel. A diákokból négy
tanulócsoport alakult. A hétenMózes els könyve els 6 fejezete
volt, az esti áhítatok témáját pedig
Péter apostol élete adta
A szabadid ben, már ami a szavak tanulása, és a leckeírás után
maradt, a falu és a környék nevezetességeivel ismerkedtünk meg.
Strand, a nógrádi vár, a pince-sor a
várhegy oldalában, a Jen i-tó környéke, Závoz-tet , és a közeli sziklák. A sziklákon csoportképeket
készítettünk a bátor „sziklamászókról”.
Tanárainkról: Dobos Bence a
kezd csoportot vezette, Gellén
Sára a haladóbbakat, Natasha
Vidas és Sz cs Gerg a középhaladókat, David Howell pedig a haladókat. Brian Johnston, aki Kanadából, illetve Kolozsvárról érkezett,
pénteken egy emlékezetes angol
nyelv kanadai énekórával örvendeztetett meg minket. Gitáron Gellén Sára, nagyb n Marjovszky
Endre m ködöt közre.
A Dél-Afrikai köztársaságról
képes beszámolót hallhattunk,
Natashától, kvíz játékkal b vült
tudásunk, David segítségével Angliáról. A tábort znél csoportonként,
adtunk el vidám jeleneteket, majd
a tábor bezárása következett, ajándékokkal. Örültünk, hogy néhány
szül is megtisztelte részvételével
záróalkalmunkat.
A Börzsönyben eltöltött id után
lelkileg, szellemileg feltölt dve
búcsúztunk. Új barátságok is születtek, amelyek, reméljük, megmaradnak!
Köszönjük ezt a hetet Diósjen nek, és táborvezet inknek!
Asztalosné Erzsi
(egy táborlakó)
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Nyári gondolatok
A falusi nép – a magyar földmível
ember – életében a július, augusztus hónap évszázadokon keresztül
a munka dandárját jelentette. Igaz,
ez a mai gazdasági helyzetben
másképp m ködik, mert az aratók
verejtékes munkáját már néhány
gép el tudja végezni. Mégis az
id sebb korosztály nosztalgiával
emlékezik vissza mennyit is kellett
dolgozni már gyerekként is, mint
marokszed , vízhordó az aratás,
cséplés ideje alatt. Fagy és aszály
régen is sújtotta a gabonatermést,
emellett az 50-es években a beadási rendszer is lehetetlenné tette a
falusi emberek életét. Pihenésre,
nyaralásra nem volt id , a nehéz
fizikai munka kipihenését a vasárnapi lelki megújulás jelentette.
A XXI. század elején sok mindenért aggódik az emberiség. Katasztrófák sújtanak, politikai ellentétek szakítanak szét közösségeket,
félünk az id járás változástól és
sok egyébt l.
Naplónk nem politikai lap, mégis észre kell vennünk és elgondolkoznunk azokon a változásokon,
amelyekkel a jelenleg uralkodó
kormány sújtja a magyar nép egy
részét, f leg a kisfalvak lakóit. Azt
szokták mondani: kormányok jönnek-mennek, viszont a „pór” népnek meg kell dolgozni a mindennapi kenyérért, a megélhetésért, a
jövend nemzedékért. Halljuk és
tudjuk is, hogy a milliárdok nem a
fizikai, s t nem is a szellemi munkából tev dtek össze. Vajon mikor
ébrednek fel ezek az emberek és
meglátnák azt, hány magyar ember
él néhány tízezer forintból, munkanélküli segélyb l? Vajon milyen
országot akar építeni ez a vezet
elit? Az elégedetlenség nem szokott jó indulatokat szülni.
Lehet, hogy az id sebb korosztály másképp értékel, másképp ítél.
Másképp értékeljük a mindennapi
kenyeret, hiszen tudjuk, hogyan jut
el a vetést l az asztalra a kenyér.
Ismertük a megsült kenyér illatát,
az ízét, a kiscipó megszegését.
Abban a kenyérben nem volt adalékanyag, mégis finom volt és
tartós.

Öreg gazda szerint
Amilyen az Egyed-nap, olyan az egész hónap.
Az id t Kisasszony napja, négy hétre el re szabja.
Mihálykor az észak s keleti szél,
sok havat és kemény telet ígér.

Akik látták, hogy „az ember
elvetette a magot a földbe, azután
alszik és felkel, éjjel és nappal: a
mag sarjad és n … Magától terem
a föld.” (Márk 4.)
Igen, Isten ajándékozó kegyelméb l van kenyerünk. A mai világban ha drága is a kenyér, becsüljük
meg, arra neveljük gyermekeinket
és unokáinkat is.
„… a kenyér legszentebb étel
Kis falutól nagy városig,
Az ember lelke Istenével
A kenyérben találkozik.”
A földm vel ember munkája nem
mindig volt megbecsülve, pedig a
legtöbbet tették a létért, a fennmaradásért, a nemzetért.
Nagyon szépen elmondta ezt
Wayne McCary elnök egy nemzetközi ünnepi beszédében, melynek
most egy részletét közöljük:
„Így hát Isten megalkotta a földvest
Isten azt mondta: „Kell nekem
valaki, aki pirkadat el tt felkel,
megfeji a teheneket, egész nap
dolgozik a földeken, ismét megfeji
a teheneket, megvacsorázik, aztán
bemegy a városba, és ott marad
éjfélig az iskolaszék ülésén.” Így
tehát Isten megalkotta a földm vest.
„Szükségem van valakire,
akinek a karja elég er s, hogy
megbirkózzék a fiatal bikával,
mégis elég lágy, hogy ölében vigye
az unokáját. Valaki, aki hívja a
disznókat, megfékezi a zabolátlan
gépet, éhesen jön haza, várnia kell
az ebédre, míg a felesége megvendégeli a látogatóba érkezett vendégeket, és aztán azt mondja a vendégeknek, hogy szívesen látja ket
és szintén így is gondolja.” Így
tehát Isten megalkotta a földm vest.
Isten mondta: „Kell nekem
valaki, aki egész éjjel fenn van egy
újszülött csikóval és nézi amint
meghal, aztán megtörli a szemét és
mondja: „talán jöv re”. Kell nekem valaki, aki ki tud faragni egy
fejszenyelet a datolya hajtásból,
meg-patkolja a lovat kocsikerék
darabbal, aki hámot tud készíteni

huzalból, megtölti a zsákokat és
sáros cip jét lekaparja. Valaki, aki
a tavaszi munkánál és betakarításkor a 40 órás munkahetét már
kedd éjfélkor befejezi, és aztán,
bár a traktortól fájnak tagjai, hozzátesz még 72 órát.” Így tehát
Isten megalkotta a földm vest.
Istennek kellett valaki, aki
kétszeres sebességgel hajt az úton,
hogy a szénát biztonságba tegye az
es közeledtével, és mégis megáll
a mez közepén és rohan segíteni,
ha látja szomszédja ég házának
els füstjeit. Így tehát Isten megalkotta a földm vest.
Isten azt mondta: „Kell nekem
valaki, aki elég er s, hogy a fákat
félretolja, felemeli a bálákat, mégis elég gyengéd, hogy megellesse a
bárányokat, elválassza a szopós
malacot, gondozza a rózsaszín
pihéj jércéket, aki megállítja a
kaszáját egy óra hosszat, hogy
sínbe tegye egy rétipipis törött
lábát."
Olyan valaki kellett, aki mélyen szánt és egyenesen, a sarkot
nem vágja le. Valaki, aki vet és
gyomlál, etet, tenyészt, tilol, boronál és szánt és ültet, összekötözi a
gyapjút, lesz ri a tejet, feltölti az
önetet t és a nehéz munkával töltött hetet 5 mérföldes úttal fejezi
be, templomba menve. Valaki, aki
összeköti a családot a mindenben
való osztozás szelíder s kötelékével, aki nevet és gondtól sóhajt, és
aztán nevet szemmel válaszol a
kérdésekre, mikor fia azt mondja,
hogy úgy akarja életét élni, mint az
Apja.
Így alkotta meg hát Isten a Földvest.”
Egy-egy falu lakosságának nagyobb részét (70-80%-át) a földves családok alkották. Ma ez a
szám csupán néhány százalékra
redukálódott. Mégis, akik falun
élünk köt dünk a földhöz, az állatokhoz, a természethez. Ha nem is
értünk mindahhoz, amit az el ekben olvastunk, de célunk kell
hogy legyen: fenn maradjon e
Börzsöny ölelte kis magyar falu,
melyet évszázadok óta úgy jelölnek a térképeken: Diósjen .
Vsmy

Szoptatás Világhete
„Ahogy a fák a nap felé fordulnak,
úgy fordítják arcukat a kisdedek az anyamell felé.
Ez a természet törvénye…”

2007. augusztus 1-jén hetedik alkalommal került sor az Anyatej Vimegemlékezésre, amelyen
Szeptember havában lágnapi
33 gyermek, 21 édesanya, 3 édesapa, 1 nagymama és 1 nagypapa
A harsány napsütésben oly csapzott már a rét
vett részt. El adást tartottak: Remeés sárgáll már a lomb közt a szép aranyranét.
Mókus sivít már és a büszke vadgesztenyén is szúr a tüske. te Angéla, Vasasné Mártaszéki
Judit, Tóth János polgármester úr,
Felh n vet ágyat már az alkonyat,
valamint énekkel és verssel rincz
s a fáradt fákra fátylas fény es z.
Vanessza
és Tóth Beneditta
Kibomló konttyal jó az édes sz.
„színesítette”
rendezvényünket,

akiket Gálcsik Istvánné (Piroska
óvó néni) készített fel. A zenét
Csabuda Péter képvisel
úr
„szolgáltatta”, immár harmadszor.
A szoptatás a világ legtermészetesebb dolgai közé tartozik. Az
anyamell felépítése és m ködése
pontosan olyan, amilyennek lennie
kell. Az anyatej is pontosan olyan,
amilyenre ott és akkor, éppen annak a gyermeknek arra szüksége
van. A csecsem k nagy részét
mégsem szoptatják annyi ideig,
ameddig ez fontos volna számukra.
Az utóbbi években ugyan örvende-

7. oldal

tesen növekedett Magyarországon
a szoptatott csecsem k aránya, ám
sajnos még mindig ott tartunk,
hogy 6 hónapos korában a csecsek kb. 50%-a már nem kap anyatejet. Tudott dolog, hogy a n k
97%-a képes volna szoptatni. A
szopóreflex már a magzati fejl dés
28. hetében kialakul.
Miért jó szoptatni? A teljesség
igénye nélkül felsorolom azokat az
anyatej-tulajdonságokat, amelyekkel egyetlen ma kapható tápszer
sem rendelkezik.
Az anyatej él immunanyagokat
tartalmaz, amelyek segítik a csecsem fejletlen védekez rendszerét.
A szoptatás az allergiás megbetegedések kockázatát csökkenti.
Az anyatej laktoferrin nev fehérjéje megköti a vasat, így a
szaporodásukhoz vasat igényl
kórokozó
(pl.
coli,
stapphylococcus) nem tudnak
elszaporodni.
Az anyatej bármilyen más táplálékféleségnél jobban hasznosul a
csecsem szervezetében.
Az anyatejes táplálás teljesen
ingyenes.
Minden évben újabb és újabb
kutatások er sítik meg azt, hogy
milyen fontos a kizárólagos
szoptatás a baba 6 hónapos koráig, valamint a további folyamatos
szoptatás, egyéb táplálék kiegészítés mellett a gyermek kétéves
koráig vagy azon túl is.
Az anyatejes táplálás optimális
tápanyag bevitelt jelent a gyermek számára, csökkenti bizonyos
betegségek kockázatát, mint pl.:
a hasmenés, légz rendszeri betegségek (pl.: tüd gyulladás),
fülbetegségek és húgyúti fert zések.
A szoptatás alapvet része a
gyermek megfelel gondozásának,
biztosítja az egészséges növekedést
és lelki fejl dést. Csökkenti az
anya számára az eml és petefészek rák, a vashiányos anaemia és
csíp combnyak törés kockázatát.
A WHO és valamennyi mértékadó gyermekgyógyászati szakmai
fórum a csecsem 6 hónapos koráig kizárólag anyatejes táplálást
javasol!!!
Mocsári Sándorné
eü. véd
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Elkezd dött!

Ovis labdarúgók sikere
Hat óvodás csapat részvételével
labdarúgótornát rendeztek a közelmúltban Vácon. Ezen a tornán a
diósjen i ovisok két csapattal vettek részt. A 2000-es születés ek az
„A” csoportban szerepeltek, és
megnyerték a csoportjukat. A 2001
-es születés ek a „B” csoportban
ugyancsak els k lettek. Ezután
mindkét csapat számára keresztbe
játszás következett a dönt be jutásért. A nagyobb korosztályú csapatunk a Dunakeszi Kinizsi csapata
ellen játszott és 4:0-ra gy zött. A
kisebbek a Dunakeszi Bárdos Lajos Általános Iskola csapatával
mérk ztek és nagy meglepetésre

2:1-re gy ztek. Így a dönt t a két
diósjen i csapat egymás ellen játszotta, ahol a 2000-es korosztály
2:0-ra gy zött.
A gy ztesnek járó kupa mellett a
legjobb játékos díját is diósjen i
játékos kapta. Mazzonetto Nicolo, a
2001-es csapatból.
A tornán a következ játékosok
szerepeltek: György Dávid, Bartus
István, Szuetta Martin, Csonka
Gerg ,
Mazzonetto
Alessio,
Mazzonetto Nicolo, Marton Kevin,
Surin Máté.
Józsa Csaba
testnevel

IPOLY ERD Börzsönyi Hegyi Félmaraton
és Családi Futás (ForestPress) Diósjen n
A szabad természetben való futás népszer sítése,
ismerkedés a Börzsöny természeti értékeivel, az
erdészek és az erd kapcsolatával.
Ezeket a célokat t zte maga elé az a sportrendezvény, amely szombaton délel tt zajlott a
Börzsöny keleti régiójában.
A Zagyi László, az Ipoly Erd Zrt. Igazgatóságának elnöke, tájfutó és Tóth János, Diósjen
község polgármestere védnökségével megrendezett viadalon mintegy kétszáz résztvev indult el.
A legfiatalabb versenyz öt éves volt, a legid sebb a 72. életévét is betöltötte.
A hagyományteremt versenyen jöv re
beiktatják a maraton távot is.
Diósjen i résztvev k - zárójelben a helyezés:
Félmaraton: Mocsári Sándor (25), Kovács
Mihály (61), Jónás Marietta (68), Dr. Ferenczi
István (69)
Kismaraton: gér János (37), ifj. Monostori
László (43), Kovács András (46), Bertyák Gitta

(56), Varga József (59), Juhász Éva (62), Kovács
Viktor (72), Tuskó Erika (74), Strausz Árpád
(78), Szabó Noámi (80), Szosznya Krisztina
(84), Dr. Laczkovszki Gy
(86), Dr.
Laczkovszki Gy né (87).
Maratonka: Monostori Albert (5), Boros
Dávid (9), Kovács Balázs (15), Méreg Nikoletta
(16), Pásztor Dániel (27), Szosznya Lilla (30),
Lengyel László (31), Germány Zsanett (35),
Csabuda Andrea (39), Lengyel Katalin (41).

Indul a 2007-2008 évi labdarúgó
megyei II. Osztályos bajnokság!
Mint ismeretes a Diósjen i SE a
megyei III. Osztály bajnokságának
megnyerésével jogot szerzett a
magasabb osztályban való szereplésre. Az anyagi nehézségek ellenére is úgy t nik, hogy sikerült
biztosítani a megfelel pénzügyi
hátteret a bajnokság szi fordulóihoz.
Nehezen, de összeállt egy üt képes ifjúsági csapat. Megkapták az
új szereléseiket. Simon János irányításával megkezdték felkészülésüket a bajnokságra. Már túl vannak néhány edz mérk zésen és
edzésen is. Játékukat nézve már
most megállapítható, hogy még
sok örömet fognak okozni a futballt szeret knek. Most sok tehetséges játékos mutatja meg magát!
Érdemes lesz kijárni a mérk zéseikre.
A férfi feln tt keret is kiegészült,
meger södött hazai köt dés játékosokkal. Az els dleges célt a
bennmaradást és a stabil középcsapattá válást könnyedén teljesítheti
a csapat, ha továbbra is az elszántság és a kulturált játék marad a f
jellemz je.
A lányok, asszonyok tovább
folytatják menetelésüket a nyári
szünet után a Börzsöny N i kispályás labdarúgó torna megnyeréséért. A következ – sorsdönt mérk zésük szeptember 15-én 10
órakor lesz Szalkán (Szlovákia). Itt
l el, hogy melyik csapat emelheti
a feje fölé a kupát!
Az egyesület az anyagi biztonságának megteremtéséért támogatói
jegyeket (5000-1000Ft), bérleteket
(3000Ft) bocsátott ki. Támogatói
jegyek, bérletek továbbra is megvásárolhatók az egyesület tagjaitól,
vagy a helyszínen a mérk zések
el tt.

Várjuk továbbá azon vállalkozók, vállalkozások jelentkezését
akik bármely csekély – nem csak
pénzbeli – támogatást tudnának
biztosítani csapataink részére
(ásványvíz, üdít , szendvics, sportfelszerelés, stb...).
Várunk minden sportszeret t a
mérk zéseinkre! Szurkolásával
adjon er t csapatainknak!
Jöjjön, támogasson jelenlétével
is!
Hajrá Fiúk, Hajrá Lányok!
Hajrá DSE!
az szi forduló sorsolása
Diósjen - Nógrádkövesd 08. 26.
17 óra
Diósjen - Patak
09. 02.
16 óra
Bercel - Diósjen
09. 09.
16 óra
Diósjen - Becske
09. 16.
16 óra
Ipolyszög - Diósjen
09. 23.
16 óra
Diósjen - Kétbodony
09. 30.
16 óra
Hugyag - Diósjen
10. 07.
15 óra
Diósjen - Dejtár
10. 14.
15 óra
Nógrádsáp - Diósjen
10. 21.
14 óra
Keszeg - Diósjen
10. 23.
14 óra
Diósjen - rhalom
10. 28.
14 óra
Nagyoroszi - Diósjen
11. 04.
13 óra
Diósjen - Érsekvadkert 11. 11.
13 óra
Nézsa - Diósjen
11. 18.
13 óra
Diósjen - Magyarnándor 11. 25.
13 óra
Az els mérk zésen már túl
vagyunk, az eredmény 1:2, ifi: 2:2.
FELHÍVÁS

Intéz t keresünk!
A Diósjen i Sportegyesület keresi azt a személyt (személyeket),
aki (akik) társadalmi munkában
segíteni tudná(k) az egyesületet.
Feladat: Az egyesület csapataihoz kapcsolódó feladatok megoldása (öltöz , felszerelés, játékeszközök rendben tartása, biztosítása, rendez gárda irányítása,
pálya-festés, stb ...)

A Jen i Napló
2007. augusztusi számának
nyomdaköltségeit

Szalay Antal
alpolgármester
vállalta magára.

a Nagyoroszi elleni edz mérk zésen szerepelt ifi-csapat
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