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„Ha élet zengi be az iskolát,
Az élet is der s iskola lesz.”
      (Ady  Endre)

„20 évesek vagyunk!”
Szeretettel várunk minden érdekl t

2008. május 9-én (pénteken)
a diósjen i Általános Iskolában tartandó

ünnepi rendezvényünkre

Program
14 órától:

A diósjen i Általános Iskola volt és jelenlegi pedagógusainak
találkozója
Iskolatörténeti kiállítás
Gyermekrajzpályázat díjátadója
Pedagógus életfa avatása
Felavatja: Németh Árpád fest vész
Felszenteli: Gy ry Csaba plébános és Gottfried Richárd lelkész

17 órától:
Ünnepi hangverseny az évforduló tiszteletére diósjen i el adókkal

Fellépnek:
Csabuda Péter (szintetizátor)

Dovák B.József és családja (heged , gitár, ének)
Hoffmann Edina és Kozák Katalin (népdal)

Ködöböcz Erzsébet Mária (zongora)
Ködöböcz József (tangóharmonika)

Lengyel László (vers)
Lengyelné Zsoldos Em ke (hárfa)

Löffler Krisztina és Löffler Renáta (ének)
Református énekkar

Óvodabál
Szombaton,  április 19-én  az Álta-
lános Iskolában ismét megrende-
zésre került a hagyományos jóté-
konysági óvodabál. A bál elején
nagyon kevesen voltunk, de kés bb
megteltek az asztalok. Aki eljött,
az nagyon jól érezte magát.
 A szül k kezdeményezésére, a
szül k és az óvodai dolgozók
együttm ködésével, összefogásával
szervez dött a program. A f  szer-
vez k Drajkóné German Manué-
la és Surinné Szabó Krisztina
voltak, köszönjük nekik aktív
tevékenységüket.

 A hangulatos zenér l a Vissz-
hang együttes gondoskodott.
 A nyitótáncot a K szirt
néptáncegyüttes adta, köszönjük,
hogy elfogadták meghívásunkat és
egy hangulatos, nagyszer  produk-
cióval örvendeztették meg a jelen-
lév ket.
 A büfé italait Kovács Csaba
szállította, köszönjük, hogy segített
nekünk és növelte bevételünket.
 A szendvicskenyeret és sütemé-
nyeket a Marton családnak,  a
szendvicsre valókat a Mini ABC-
nek köszönjük szépen.

 A finom pogácsát a Községi
Konyha dolgozói sütötték  kö-
szönjük nekik, hogy ezzel várhat-
tuk a vendégeket.
 Köszönjük a szervez munkát
azoknak a szül knek, akik a jegy-
eladásban, sütemények sütésével,
tombolaajándékok felajánlásával
segítették a bál sikerességét.  Kö-
szönjük Tuskó Erikának a gyö-
nyör  díszítést, amit külön erre az
alkalomra készített.
 Köszönjük a nagy érték  tombo-
la-felajánlásokat a Békástó Panzi-
ónak, Csabuda Péternek, dr.
Rados Györgynek, a Kámor foga-
dónak, a Mona Liza Pizzériának,
dr. Laczkovszki Gy nek, a Lili-
om Patikának, Pásztor Katalin-
nak, a Gazdaboltnak, a Coop
üzletnek, a Mesi Cukrászdának,
Makrai Györgyinek, Csurja Lász-
lónak, Kovács Csabának és  csa-
ládjának, a KÁOSZ üzletnek és
Vargáné Hornos Petrának.
 Köszönjük a Posta dolgozóinak
és a Szilumin Üzletháznak is  a
tombolaajándékát.
 Köszönöm Munkatársaimnak
is, hogy részt vettek a bál el készí-
tésében és az utómunkálatokban.

Jólesett ez a széles összefogás,
enélkül nem sikerült volna a ren-
dezvény.
 Támogatóinknak Tóth János
polgármester úrnak és Horváth
Attilának is megköszönjük hozzá-
járulását a bál bevételéhez.
 A bál bevételét a diósjen i
Aranydió Óvoda kerti játékainak
felújítására fordítjuk majd.

A Civil Dió által kezdeménye-
zett 1-2 Ft-os gy jt akcióban már
93.000 Ft  összegy lt, de még min-
dig folyik a gy jt akció. Nagy
meglepetés volt ez számunkra,
mert nem gondoltuk volna, hogy
ekkora összeg áll majd rendelkezé-
sünkre az aprópénzekb l.
 Köszönjük a falu lakosságának
a gy jt akcióban való részvétel-
ét. A pénz felhasználásáról a nyár
folyamán a szül kkel közösen
döntünk majd.

Drajkó Istvánné, Dorogi Mar-
gitka óvodánknak ajándékozott 9
népviseleti inget. Köszönjük neki,
hogy ezzel is színesítette gyerme-
keink népviseletét és  ezzel segíti
óvodánk hagyomány rzését.

Bacskay Sándorné
óvodavezet



kormányzatok által jogtalanul
igénybevett közm fejlesztési hoz-
zájárulás ügyében kerestek meg.
Els  találkozónk Poroszlón volt,
ahol az ez ügyben érintett önkor-
mányzatok összefogtak és alkot-
mánybírósághoz fordultak. Az al-
kotmánybíróság a közeli napokban
megküldte határozatát, melyben al-
kotmányellenesnek min sítette a
kormány önkormányzatokkal
szembeni eljárását.
 Április 18-án Gödöll n voltam
az Észak-Kelet Pest Nógrád me-
gyei Regionális Hull. Gazd. Társu-
lás ülésén. A napirend a következ
volt: könyvvizsgáló váltás jóváha-
gyása, 2007. évi költségvetési be-
számoló, könyvvizsgálói jelentés,
Pénzügyi és Törvényességi ell. biz.
jegyz könyve.
 Április 18-án A községben lom-
talanítás kezd dött mely folytató-
dott 19-én és a mai napon fejez -
dött be. Ennek több oka volt, hogy
ilyen sokáig húzódott. 19-én az es
ezt követ en a vállalkozó id hiá-
nya okozta a késést. 19-én a közöd
program keretében szervezett társa-
dalmi munka elmaradt a rossz id -
járás miatt, de a veszélyes hulladé-
kok begy jtése a szociális intézet
gondozottjainak köszönhet en
nem. 4000 kg autógumi és 4000 kg
elektronikai berendezés került be-
gy jtésre.
 Április 20-án a Közöd program-
hoz kapcsolódva mintegy 10 f  tó-
parti üdül s segítségével lett elül-
tetve kb. 100 db facsemete, éger és
juhar, melyeket Teszáry Károly
szerzett.
 Április 2-án N tincsre kaptam
meghívást, ahol a Diósjen , Nóg-
rád, Berkenye közös üzemeltetésé-
ben lév  és a környez  települések
szennyvíztisztítóinak m ködési
problémáiról esett szó. Ugyanis a
szennyvíztelepek nem tudják tarta-
ni azokat az értékeket, melyek el
vannak írva. Ez esetben súlyos akár
milliós nagyságrend  bírságokra
számíthatunk a Környezetvédelmi
hatóságok szerint. A megbeszélés a
szakemberek bevonásával történt,
mert sürg sen cselekedni kell az
eredmények értékhatár alá csök-
kentése ügyében. El fordulhat,
hogy a három község újabb pert
fog indítani a kivitelez  ellen.
 A Testületi ülésen szerepl  té-
mák és döntések röviden:

Diósjen  község Önkormányzata
elfogadta a 2007. évi költségve-
tés végrehajtásáról szóló polgár-
mesteri beszámolót.
A képvisel -testület május 30-át
jelölte ki közmeghallgatás id -
pontjának. Az eseményre a pol-
gármesteri hivatal nagytermében
16 órakor kerül sor. Témái: álta-
lános tájékoztató a polgármesteri
hivatal m ködésér l, pályázatok-
ról, és a feltett kérdések megvála-
szolása.

Beszámoló a 2008.
április 25-én megtartott
képvisel testületi ülésr l

Polgármester úr tájékoztatója az
el  ülést követ  id szak esemé-
nyeir l:

Április 3-án Menyhért Ildikó és
Keszei Sándor a Szül k Országos
szövetségének elnöke tett látoga-
tást iskolánkban. Megtekintették a
pedagógiai munkát, a gyermekek
felkészültségét. Elmondásuk alap-
ján az itt tapasztaltak jó benyomást
gyakoroltak rájuk. Nem tapasztal-
tak szegregációt a helyi kisebbség
tekintetében. (A levél szövege la-
punkban a 3. oldalon olvasható -
szerk.)
 Április 4-én, Szentendrén a
Skanzen támogatási szerz désének
aláírásán vettem részt. A Cseri
Miklós szentendrei Szabadtéri mú-
zeum f igazgatója és dr. Lukovich
Tamás a Regionális Fejlesztési
Ügynökség igazgatója által aláírt
nagyarányú fejlesztést biztosító
Skanzen Örökség Programszerz -
dést Bajnai Gordon önkormányzati
és területfejlesztési, valamint Hiller
István oktatási és kulturális minisz-
terek jegyezték ellen.

Cseri Miklós igazgató köszön-
jében az együttm köd  települé-

sek között köszöntötte Diósjen t
is. Az els  beruházás keretében a
Skanzen az eddig meglév  7 táj-
egység mellé, felépíti az Észak-
magyarországi Falut, amely az
Ipoly és a Hernád közötti észak-
magyarországi palóc terület hagyo-
mányos népi építkezését és élet-
módját mutatja be. Diósjen l egy
pince kerül bemutatásra.
 Április 8-án Az Educatio Kht.
Esélyegyenl ségi Igazgatóság ré-
szér l kereste meg iskolánkat
Szemenyei Mariann aki a halmo-
zottan hátrányos helyzet  gyerme-
kek létszámáról érdekl dött ill. tá-
mogatását ajánlotta fel, hogy segít
a hátrányos helyzet  gyermekek
után járó normatívák lehívásában.
A szül knek kiküldött nyilatkoza-
tok nem érkeztek vissza a hivatal-
ba.
 Április 9-én meghívást kaptam
az id sek klubjába, ahol mintegy
25 nyugdíjas hölgy körében töltöt-
tem el egy kellemes délutánt. Ér-
dekl  kérdéseket tettel fel az il-
legális hulladéklerakókkal, az utak
állapotával, a pályázatokkal, a falu
szépítésével, közösségi házzal, ra-
vatalozóval kapcsolatban.
 Április 15-én Salgótarjánban
voltam a Megyei Katasztrófavédel-
mi igazgatónál, Szabó Jánosnál,
Kabai Lajos zoltóparancsnokkal,
a t zoltó egyesület 120. évforduló-
jának ünnepsége kapcsán.
 Április 16-án Fogadtam Guczi
István Szomolya és Bóta Géza
Noszvaj polgármesterét akik az ön-
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Önkormányzati hírek A korábban tervezett 3 szelektív
hulladék szigetek számát 5-re
növelte a képvisel testület.
Döntés született az idegenforgal-
mi adó eddig nyitva maradt kér-
déseiben.
Strandfürd  felújításával kapcso-
latos témában utasította a képvi-
sel testület az erre kijelölt ad-
hoc bizottságot, hogy egyeztes-
sen a bérl vel.
Az Egészségügyi Objektum mö-
götti árok lecsövezésére érkezett
árajánlatot a testület megvitatta,
és úgy döntött, további ajánlato-
kat kér kivitelez kt l.
Diós nev  települések találkozó-
ja 2008. szeptember 6-án lesz
Diósdon. Diósjen , ahogy az el-
múlt évben, idén is képviselteti
magát.
Pátyodi Csilla bizottsági elnök
ismertette a májusra tervezett
rendezvényeket: majális, t zoltó-
nap, gyereknap, öregek napja.

 Aki részletesebb tájékoztatást
szeretne kapni a testületi ülésen
történtekr l, az arról készült jegy-

könyvet elolvashatja a Polgár-
mesteri Hivatalban.
 Következ  testületi ülésre május
30-án 18 órakor kerül sor, el tte 16
órától közmeghallgatás lesz a Pol-
gármesteri Hivatal tanácskozóter-
mében, melyre minden érdekl t
várunk.

Tavaszi lomtalanítás
Tisztelt Lakosság!
 2008. április 18-19-én települé-
sünkön a tavaszi lomtalanítás csak
részben lett végrehajtva, mivel az
id járás és technikai problémák
közbeszóltak. A vállalkozó aki a
kommunális hulladékot szállítja el
a faluból 24-25-ére ígérte, hogy a
lomtalanításra kirakott hulladékot
elszállítja.  Mint már korábban két
alkalommal most is külön gy jtöt-
tük a veszélyes hulladéknak számí-
tó autógumikat és az elektronikai
berendezéseket. Ismét szép meny-
nyiséget sikerült összegy jteni
4000 kg autógumit, valamint 4000
kg. elektronikai berendezést a
becslés szerint. A végleges meny-

nyiség pontos adata a mérést köve-
en fog rendelkezésünkre állni.

Ezt ingyen szállították el a faluból.
A veszélyes hulladékok begy jté-
sében a Dr. Göllesz Viktor Szociá-
lis Intézet lakói és dolgozói segítet-
tek, ahogyan az el  alkalmak so-
rán is. Külön köszönetet mond az
Önkormányzat képvisel -testülete,
az intézet vezetésének, az alkalma-
zottaknak és a lakóknak, hogy eb-
ben az es ben is tisztességgel vég-
rehajtották a vállalt feladatot. Saj-
nos azonban akadtak olyanok is
akik az összegy jtést követ en rak-
tak ki rossz televíziót vagy autógu-
mit, így ez ott maradt az ingatlanok
el tt.

Közöd program
19-ére terveztük a KÖZÖD prog-
ram keretén belül a falu takarítását,
virágosítását, fásítást, melyet az
id járás megakadályozott. 20-án
azért a Marcus Aurelius szobor
melletti önkormányzati területen,
az üdül  soron lakók segítségével
mintegy 100 facsemete lett elültet-
ve. Köszönet minden közrem kö-

nek és Teszáry Károlynak aki  a
csemetéket rendelkezésünkre bo-
csátotta.
 22-én a hivatal dolgozói és a
közcélú munkások a tavaly kihe-
lyezett virágtartó rönkökbe ültettek
ismét szép virágokat, hogy szebbé
tegyük a mi kis falunkat. A virágo-
kat Szabó Miklós virágkeresked
termel i áron biztosította a falu
számára, melyet szintén megköszö-
nünk. További virágtartók készíté-
sét tervezzük május hónapban,
melyhez láncf résszel rendelkez k
segítségét szeretnénk kérni. Aki
úgy érzi, tud segíteni, annak jelent-
kezését várjuk a Polgármesteri Hi-
vatalban.

Köszönet
25-én Freistag János, Kabai Lajos
és Velki Péter társadalmi munkával
a Szent Flórián szobor el tt
viakolorral fedték be a bejáratot, a
120 éves évforduló alkalmára.
 Köszönetet mondunk segítségü-
kért.

Tóth János
polgármester
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Diósjen  Községi Önkormányzat
Tóth János polgármester részére
Diósjen i Általános Iskola                            Tárgy: köszönetnyilvánítás
Mocsári Gergely részére

Kedves Igazgató Úr!
 Köszönöm a szívélyes fogadtatást, melyben az Ön által vezetett általá-
nos iskolában részesültem.  Látogatásom célja, hogy szintén beszéljünk
a hátrányos helyzet  gyerekekkel kapcsolatos problémákról, teljesült.
Nagyon bizalmas és meleg hangulatú beszélgetést sikerült kialakítani
Önnel és kollégáival. Melyb l arra lehet következtetni, hogy nem hárítják
el sem a feladatot, sem a felel sséget. Hogy munkájuk, tanulóik iránt
nagy nyitottsággal, elkötelezettséggel bírnak.
 Engedje meg, hogy gratuláljak Önnek.  Aki volt már iskolaigazgató az
tudja, jó igazgató nélkül, nincs jó testület. Egy olyan csapatot sikerült
összekovácsolnia, melyben mindenki egyformán fontosnak érzi önmagát
és az iskolát, teljes felel sséggel, tudásának legjavát adva dolgozik azért,
hogy minden gyermeket kell  felkészültséggel bocsásson a jöv be.
 Amikor elmegyek egy iskolába, akkor mindig két gyereket keresek az
egyik közülük az aki, én voltam, a másik az, aki feltárta el ttem szánal-
mas gyermekkorát, s eldöntöttem, hogy pedagógus leszek.  Mert a csínte-
vések, a társak bántalmazása mögött nem csak egy rossz gyermek van,
hanem egy bántalmazott, megalázott, elhanyagolt gyermek is. Nekünk,
pedagógusoknak nemcsak a feddés, szankció a feladatunk, hanem a gyer-
mekvédelem is.  Megnyugtató volt számomra kollégáinak, a gyermekvé-
delmi szolgálat munkatársának abban való elkötelezettsége, hogy egy
rossz család is jobb, mint az intézeti elhelyezés.
 A szül nek szíve joga, abba az iskolába küldeni gyermekét, amelybe
akarja. Azonban nem adhat ultimátumot a helyi iskola testületének, hogy
mely gyerekeket bocsássanak el az iskolából. Sokkal inkább az emberség
a közösség oldaláról kellene megközelíteniük a problémát. Bár azt gon-
dolom, hogy a helyi szül i közösség meg van elégedve az iskolával, erre
meg is van minden okuk.
 Két órában módom nyílt megtekinteni azt a pedagógiai munkát, mely
intézményében zajlik. Az els sök írnak, olvasnak, 20-as számkörben ösz-
szeadnak, kivonnak, hiányos feladatokat oldanak meg. Aki azzal riogat,
hogy az Ön által vezetett iskola a roma lakosság miatt nem kell en min -
ségi, annak ajánlom, hogy látogasson el az iskolába, nézzen meg néhány
órát. Tanulhat az Ön kollégáitól.  Látni fogja, hogy a roma gyerekek is
éppúgy teljesítenek, mint a nem romák. Épp olyan szépek, okosak és
boldogok. S, hogy hány válik majd közülük pedagógussá, értelmiségivé,
nem tudom, de hogy erre nagy esélyük van, azt láttam.
 Diósjen n azért sem lehet cigány magyar konfliktusról beszélni, mert a
romákat sem iskolai, sem pedig lakóhelyi elkülönítés nem sújtja. Egysze-

en és szorgalmasan élnek együtt a nem romákkal.  Az lenne jó, ha
olyan ideális állapotokkal találkoznék minden településen, mint
Diósjen n vannak.
 Igaz, ez alkalommal én kértem, hogy látogatást tehessek Önöknél.
Máskor is, ha hívnak, szívesen megyek.
                     Szívélyes üdvözlettel:

 Menyhért Ildikó
 Közoktatási szakért ,

 a KDNP Neveléstudományi Bizottságának tagja,
 Dr. Hoffmann Rózsa, a KDNP országgy lési

képvisel jének munkatársa

Menyhért Ildikó levele
Két évtizede már, hogy elkezdtem
az általános iskolát itt Diósjen n.
Ennyi id  elteltével az ember már
nem emlékszik sok apró részletre,
eseményekre, viszont a kellemes
emlékek megmaradnak.
 A legjobb és legszebb emlékek

ként a délutáni iskolai életr l
maradtak meg bennem. Sok szak-
kör m ködött és különböz  délutá-
ni foglalkozásra volt lehet ségünk.
Sok egy id ben volt, így nem is
volt lehet ségünk mindegyiken
részt venni, de emlékszem, minden
hétköznap délutánt ezek valamelyi-
kén töltöttem több osztálytársam-
mal és t lünk id sebbekkel és
fiatalabbakkal.
 Alsó tagozatban a sport volt, ami
érdekelt és megfogott. Fociedzé-
sekre jártam a volt osztálytársak-
kal. E mellett volt egy vetélked
sorozat is, ahol különböz  ügyes-
ségi és gyorsasági feladatokat kel-
lett teljesíteni a csapat tagjainak. A
területi versenyeket szinte minden
alkalommal mi nyertük így gyak-
ran vettünk részt a megyei forduló-
kon is. Egy alkalommal a Mez kö-
vesden rendezett országos verseny-
re is eljutottunk, ahol a középme-

nyben végeztünk. Ennek ellenére
nagy öröm volt számunkra ez az
eredmény, és büszkeséggel töltött
el, hogy egy országos versenyen
vehettünk részt.
 Fels  tagozatban már megsz nt
ez a vetélked , de a foci számomra
megmaradt és mellette belekóstol-
tam az atlétikába is. Atlétikai csa-
pataink – a lányok is és a fiúk is –
minden alkalommal jó eredmé-
nyekkel szerepeltünk, és mindig
voltak egyéni kiemelked k is akár
egy-egy versenyszámban, akár

összetettben.
 Fels ben a sport mellett a drá-
mapedagógiai foglalkozásokon
vettem részt és néhány alkalommal
a tánctanfolyamokon ill. a tánctá-
borban.
 A drámapedagógiai foglalkozá-
sok egyben színjátszó körként is

ködtek. Lázár Ervin
Dömdödöm cím  meséjét tanultuk
be, amivel egy színjátszó verse-
nyen is indultunk. A megyei fordu-
ló Pásztón volt, amin els ként
jutottunk tovább a debreceni orszá-
gos dönt re. A dönt  színvonalas
esemény volt, tíz csapattal. Ebb l
két-három kivételével „profi” szín-
játszótársulat volt, így nem csoda,
hogy a mez ny második felében
végeztünk. Viszont élmény volt és
örök emlék marad.
A tánctanfolyamokon különböz
társastáncok alaplépéseit tanultuk.
Kezd  szinten sajátíthattuk el az
angolkering , bécsi kering , roki
és egyéb táncokat. Az egyik nyáron
pedig ezzel a csapattal Zánkára
mentünk tánctáborba. Az egy hetes
tábor alatt minden nap néhány órát
gyakoroltuk a táncokat, újabb lépé-
seket és koreográfiát tanultunk,
délutánonként pedig a Balatonban
fürödtünk.
 Az általános iskola után szá-
munkra mindez ha nem is sz nt
meg, megváltozott. Kevesebb lett a
szabadid nk, és kevesebb id  jutott
a délutánokat azzal tölteni, amivel
szerettük volna. Viszont jó vissza-
emlékezni ezekre a dolgokra! Nem
csak azért, mert szép emlékek,
hanem mert hasznukat is vettük a
kés bbiekben.

Valkó Kornél

Visszaemlékezés

Minisztérium által támogatott
"Tengertánc" cím  pályázatra, ami
ugyancsak a fenti három szervezet
együtt munkálkodása révén való-
sulhatna meg. Ez egy egész éves
rendezvénysorozat lenne, amelynek
keretében minden hónapban meg-
rendezend  táncházat, kézm ves
foglalkozást, gyerek játszóházat,
kiállítást rendeznénk.
Az egyik legnagyobb pályázatunk
az április közepén a Magyar Tu-
risztikai Hivatalhoz leadott
„DióFesztivál a reneszánsz jegyé-
ben” elnevezés  projekt, amelyben
az idén már harmadik alkalommal
megrendezend  DióFesztivál meg-
rendezéséhez kértünk támogatást.
A legnagyobb fesztiválunkra idén
is már most készül dünk és a pá-
lyázat sikeressége esetén a Rene-
szánsz Év jegyében sok egyéb
programmal kiegészülhetne az
október 10-11-ére szervezett ren-
dezvény.
 Ezek után már csak bizakodnunk
kell, hogy a bírálóbizottságok meg-
látják a pályázatok mögött a lelke-
sedést és a projektek fontosságát és
támogatják   pályázatainkat!

Pályáztunk
Az elmúlt két hónapban Egyesüle-
tünk tagjai számos pályázatot írtak.
Els ként még február végén adtunk
be az Önkormányzat nevében pá-
lyázatot, könyvtári bútorok beszer-
zésére a Nemzeti Kulturális Alap-
hoz. Nagyon fontos lenne egy-két
alapvet  polc és szekrény, de ter-
mészetesen sokat javítana a könyv-
tár környezetén az egységes új
bútorzat. Amennyiben a pályázat
nyer, lehet ség adódik még székek
vásárlására is, ezért közösségi
rendezvények helyszínéül is szol-
gálhat a könyvtár épülete. Pályáz-
tunk továbbá szintén  az Önkor-
mányzat nevében a CivilDió és a

szírt Néptáncegyüttes együttm -
ködésével egy falukrónika megírá-
sára, amely kiegészülhet egyéb
rendezvények támogatásával is, ezt
a pályázatot az Oktatási és Kultu-
rális Minisztérium írta ki
„Fókuszban a közm vel dés” cím-
mel.
 A CivilDió Egyesület is pályá-
zott egyrészr l a Nemzeti Civil
Alaphoz  az Egyesület m ködésére
másrészr l szintén az Oktatási

Id sek napja – 2008.
Sok szeretettel várjuk május 16-án (pénteken) a község id sebb korú
lakóit egy – reményeink szerint – kellemes összejövetelre az Általános
Iskolába délután 15 órára.
 A meghívókat személyesen juttatjuk el minden kedves vendégünk-
nek.
 Bízunk benne, sokan fogadják el idén is invitálásunkat! Kellemes
együttlétet kínálunk mindannyiuknak a terített asztalok és a szórakozta-
tó m sorok mellé. Jöjjön el Ön is!
             Szeretettel:
                     Képvisel -testület
                     Karitász  csoport
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 A Börzsöny múltjának bemuta-
tása során – a természettel ügyetle-
nül babrálgató „rémes kamasz” –
az ember megjelenéséig jutottunk
el. (Az emberig, ki a világminden-
ségben porszemnek számító lényé-
vel akár az egész föld – így saját
maga elpusztítását is okozhatja).
Megegyeztünk továbbá abban,
hogy az ember régi tevékenységé-
nek maradványait – annak jellegé-

l függetlenül – az id  értékké ne-
mesítheti.
 Nos a Börzsöny területén van
ilyen érték b ven. Olyannyira,
hogy azok bemutatása nem egy
cikk, hanem kötetek terjedelmét
igényelné. Így csak kiragadok egy
párat az el  cikk végén már em-
lített régészet után  a történelmi,
gazdálkodástörténeti, néprajzi, ke-
gyeleti értékek közül. Annál is in-
kább, hogy a „Barangolót” nem va-
lami ismeretterjesztésnek, hanem
csak kíváncsiságot felkelt  anyag-
nak szánom.
 A történelmi értékek  bemutatá-
sát kezdjük a Börzsönyben lév
váraknál, er dítményeknél. Miután
sok van bel lük, csak felsorolom
ket – megjegyezve annyit, hogy

közülük a Bernecebaráti templom-
hegy, Górhegy, Jancsi-hegy,
Jelenchegy,  Királyrét-várhegy,
Magosfa  Magyarhegy, Paphegy,
Pléska szikla, Pogányvár,
Rustokhegy,  Zebegény-
kálváriadomb skori, a Fels ta-
más-vár,  Godóvár,  Hont-vára, az
Ipolydamásdi vár,  Nógrádi vár,
Paphegyi sánc,  Bibervár, és a
Zuvár árpádkori, míg a Csehvár,
Drégelyvár,  Drégelypalánki vár,
Kámor   és  a  börzsönyi  Salgóvár  a
középkori várak közé sorolható.
(Kiemelked  történelmi múltja mi-
att a Drégelyvárral a Barangoló
egy kés bbi számában külön fog-
lalkozom).
 A fent említetteken kívül a Bör-
zsönyben jelent s számú kisebb-
nagyobb valamikor lakott telepr l
tudunk, de igazából igen sz kösek
a velük kapcsolatos ismereteink.
Ez mondható el pl. a Magashegy
tetején lév skori, de a Csicsókás
rét és a Görbepatak között felfede-
zett középkori telephelyr l is.
(Vélhet leg ez utóbbi telep lakói-
nak lehetett védhelye a hódoltság
el tt elpusztult Kámori vár.)
 A Börzsönyben folytatott emberi
tevékenységet illet en a gazdálko-
dástörténet emlékei a legb vebbek.
Ennek egyik legérdekesebb eleme
az zbereki forrás (üveghuta kút-
ja!) közelében felfedezett (a termé-
szetvédelem gondozásában, 1989-
ben Magyarországon els ként fel-
tárt)  XII-XIII. századi, tehát kora
középkori üveghuták (olvasztó-
kemencék) maradványai. E kemen-
cékben meglehet sen magas h -
mérsékletet gerjesztettek, így 1400
C°-on olvasztották az üveget. Az
ehhez szükséges nagymennyiség

faanyag és víz természetesen ren-
delkezésre állt, de kutatásaink elle-
nére nem tudjuk, hogy honnan hoz-
ták az üveggyártás alapanyagául
szolgáló békasókövet, vagy tiszta
kvarchomokot.
 Ugyancsak érdekesek a Nagy-
börzsöny térségében található  a
középkorban folytatott  nemes-
fémbányászat (arany, ezüst, réz,
molibdén stb.) nyomai, az összes-
ségében több km hosszúságot kite-

, esetenként jelent s, (akár 100
m-es) szintkülönbséggel vezetett
földalatti tárnarendszer és az ehhez
kapcsolódó építmények (kohók)
maradványai is. Az itt megnyitott
bányák nemesfémben való gazdag-
ságra jellemz  a Zsigmond uralko-
dása idejéb l származó mondás,
nevezetesen, hogy „az aranyborjú
feje ugyan Körmöcbányán, de a t -
gye(!) Nagybörzsönyben van”.
(Tudományos érdekesség, hogy
Kitaibel Pál 1789-ben egy Nagy-
börzsönyb l származó ércdarabból
analizálta a kémiai periódusos
rendszer 42. elemét – a tellúrt.).
 A bányászatnál maradva a
XVIII. század els  felében
(pontosabban 1700-ban) kezdte
meg m ködését Királyréten
(régebbi nevén Szokolya-hután)
Kollbacher Mátyás u.n. „Lukács
szállási” vasbányatárnája. E több
mint 20 m-es függ leges aknákból
és ezekb l több irányba kiágazó
vágatokból álló  összességében
mintegy 500 m hosszúságú  cso-
dálatosan ép földalatti tárnarend-
szert magam is bejártam csodálva
eleink csak kézi szerszámokkal
végzett rendkívüli munkáját. (A
térségben természetesen több – bár
az el nél kisebb bányavágatot is-
merünk.)
 A kitermelt jelent s mennyiség
és jó min ség  vasérc kiolvasztásá-
hoz épített kohó vízellátását  több
patak vizét összeköt  csatornarend-
szer kiépítésével biztosították, me-
lyet -  építése korában - európai ki-
tekintésben is élenjáró vízmérnöki
munkának tartottak. (Megjegyzem,
hogy Diósjen  határában is buk-
kantak vasra, s t nemesfémre, illet-
ve k szénre utaló jelekre, de az
nem volt bányászatra alkalmas mi-

ség , ill. mennyiség .).
 Az út, vasútépítés fellendülésé-
hez köthet en számos k bánya
kezdte meg m ködését a Börzsöny-
ben. A k -kitermelés m szaki
megoldásai (iparvágányok, siklók,
kötélpályák stb.) kétségtelenül ér-
dekesek, de a rekultiváció
(helyreállítás) nélkül felhagyott bá-
nyák máig sem gyógyuló tájsebei
miatt a k bányászatot – bármeny-
nyire is régi - azért nem sorolom a
múlt „értékei” közé.
 A Királyrét környéki vasbányák
kimerülése után az el ekben em-
lített csatornarendszert – jelent s

vítés és megfelel  átalakítás után
– egészen más ágazatban, neveze-

tesen a faanyagszállításban haszno-
sították.
 Az 1800-as évek végén  a mai
Magyarországon egyedülálló mó-
don  a Szénpatak fels  szakaszá-
tól mintegy 17 km hosszon kialakí-
tott mesterséges csatornán egészen
Kismarosig úsztatással juttatták le
a hóolvadáskor bedobált t zifát. E
régi vízrendszer egyik igen jó álla-
potban lév  zsilipje 1999-ben egy
hatalmas es  nyomán került a fel-
színre, majd felmérése, lefényké-
pezése után visszatakarásra.
 A kitermelt faanyag kiközelíté-
sére a Börzsöny rendkívül nehéz
terepviszonyai miatt – a fentieken
kívül  sok érdekes megoldással
próbálkoztak. Ezeket  nem túl ré-
gi koruktól függetlenül  megemlí-
tem, mert az új technológiák bekö-
szöntésével és elterjedésével  ijesz-

 gyorsasággal merülnek feledés-
be. Ilyen volt például az összes er-

gazdasági munkák közül talán
legnehezebb „román szánkós” kö-
zelítés, a „ Király csúszda” alkal-
mazása, a fogatosok által a kezdet-
ben csak nagyon nehezen elfoga-
dott „Járási szán”. Ugyan hányan
tudják még, mit jelentett a „súk”,
az „eplény” vagy egyszer en csak
a „forgós rönkhúzó” kifejezés?
Hányan emlékeznek még az alig
fél évszázados Rózsási kötélpályá-
ra, mely a 760 (!) métert áthidaló -
és csak két végpontján rögzített -
megoldásával a maga idején Kö-
zép-Európa legnagyobb kötélpá-
lyája volt. Ugyancsak meg kell em-
lítenem nagyjából 100 éves múlttal
rendelkez  - a Börzsönyben ösz-
szességében 219 km-t kitev  - kis-
vasúthálózat itt-ott fellelhet  nyo-
mait, a pályatesteket, hidakat, fából
épült viaduktok maradványait.
(Kevéssé ismert, hogy a nagyobb
magasságra való feljutást biztosító
ún. „kifutós” /”Z” alakban tolatós/
megoldást a Magyarországon /
jelesül a Börzsönyön/ kívül a vilá-
gon csak a mai Szlovákiában, illet-
ve a Dél-Amerikai Peruban alkal-
mazták.).
 A hegység belsejében lépten
nyomon el bukkanó – fekete szén-
porral borított  kicsiny mestersé-
ges teraszok  a Börzsönyben igen
elterjedt boksaszenítés
(faszénégetés) maradványai.
 Ma már kultúrtörténeti értéknek
min sülnek a hegységben itt-ott
fellelhet  régi épületek maradvá-
nyai is. A Csarna és a Drínó patak
találkozásánál láthatók a
„Hamuház” romjai. Itt óriási
mennyiség  bükk t zifa elégetésé-

l keletkezett hamuból ülepítették
le a – többek közt üvegolvasztás-
hoz szükséges   hamuzsírt. Ijeszt
adatként jelzem, hogy a XIX. szá-
zad elején  igaz a (Nagy-) Ma-
gyarország területén – évente több
millió m3 t zifát égettek el a ha-
muzsírexport teljesítése érdekében.
Ugyancsak érdekes emlékként
rizzük a kemencevölgyben (a

dosnyai rakodó fölött) található

„cukorház” romjait, ahol valamikor
juharfából cukrot f ztek.
 Az ötvenes évek nagyarányú fa-
kitermelései végett épültek az erdei
munkásszállók. Ilyen volt a
„Jelesfai barak” is, (amely kés bb
a „Musli”-ba lett áttelepítve).
Egyetlen roskadozó szobácska lát-
ható még a valamikor 70 munkás-
nak  is  szállást  adó   „Rózsási”  k -
házból. A térségben korábban m -
köd  „Zöld baraknak” már a helye
sem  lelhet  fel.  Úgy  40  évvel  ez-
el tt még sikerült fényképet készí-
tenem a Jászbükki kaszáló szélén
állt kis kunyhóról, melyhez hason-
lókban laktak valamikor a hegység
eldugott zugaiban dolgozó szén-
éget k. Napjainkra (és sajnálatom-
ra) elt nt a Mázsaház, a Cédula-
ház, csak pár falmaradványa látha-
tó a Málnapataki k bányához tarto-
zó kis l szerraktárnak. Csak alapjai
lelhet k csak fel a „Hárombarát”
vadászháznak, illetve a fennmaradt
képe alapján hajdan gyönyör  Po-
gányvári vadászkastélynak. (A fá-
ból készült Királykúti kis vadász-
ház a jelek alapján talán megmene-
kül.).
 A vadászatnál maradva - érde-
kessége miatt mindenképpen meg-
említem a Királyháza fölötti
(Kemencéhez tartozó) ún. József
vadászati emléktáblát, mely
(lerövidítetten) azt örökíti meg,
hogy „Ezen a helyen l tte… József

herceg Úr… egyezredik szarvas-
bikáját”.
 Kisebb méretben persze
Diósjen n is találhatunk vadászat-
tal kapcsolatos emlékhelyeket. Így
pl. az Árvakúti forrás mellett egy

be ágyazott márványtábla jelzi
Sváb Sándor egyik sikeres vadá-
szatát, illetve a Királykúti forrás
felett futó cserkel út mellett is áll
egy k  emlékm , tábláján az alábbi
szövegtöredékkel: „Ezen a helyen

tte Báró Falkenhausen… utolsó
jó szarvasát… egy tizen…”.
 A Királykút elnevezés a Király-
réttel, Királybérccel, Királyné
pallagjával, Királyházával az ötve-
nes években kid lt hatalmas mére-

 „királyfával” egyetemben Má-
tyás király valamikori Börzsönyi
vadászatait idézi.
 Az értékek kapcsán a Börzsöny
mondavilágáról is érdemes pár
szót ejteni. Az oltárk , pogányvár
elnevezések, de tulajdonképpen a
Kámor vári kincsekkel kapcsolatos
hiedelmek, vagy pl. a
„Törökasszony útja” is e kategóri-
ákba tartoznak.
 Az utóbbiról jut eszembe, hogy
tulajdonképpen meg rzend  érté-
kek az úgynevezett helyi elnevezé-
sek is. Némelyek eredetét – pl. az
„Ételhordó út”, „Sági út” – egyér-
telm en ismerjük, míg másokkal
kapcsolatosan csak bizakodni tu-
dunk, egyszer hátha kiderül a név
háttere.
 Er sen kivonatos felsorolásom
végére hagytam az úgynevezett ke-
gyeleti helyeket. Hiszen  bármi  is
volt a helyhez kapcsolódó történet,

Barangoló VII/2.
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Stihl gépek akciója
a Gazdaboltban is május 31-ig!

Vágószálak (damil), olajok,
munkavédelmi eszközök.

Még mindig egyre b vül  válasz-
tékkal várjuk vásárlóinkat!

önmaga a kereszt f hajtást, tiszte-
letet igényel. A térségünkben lév
legrégebbi kelet t – a Csóványos-
hoz vezet  út exponált helyén álló
Foltán (vagy Fultán ?) k keresztet
(melyet 1890 július 6-án állítottak
az addigra tönkrement fakereszt
helyett) és annak történetét gondo-
lom legtöbben, ismerik. (Foltán
János erdészt szokolyai fuvarosok
ütötték agyon az engedély nélküli
legeltetés miatti szóváltás során).
A Csipkéskút melletti 1920-ban ál-
lított fakereszt Vilmos német csá-
szár gárdatisztjének - a vadorzó ál-
tal 1906-ban agyonl tt Groote bá-
rónak, a terület valamikori tulajdo-
nosának állít emléket. (Az ese-
ménnyel kapcsolatosan van egy
másik verzió is, miszerint a báró úr

erdésze így vett elégtételt szép
felesége elcsábítása miatt, de az el-

 történet a valós).
 Szolgálatteljesítés közben
ugyancsak vadorzó golyójától ta-
lálva hunyt el Szaszovszky János
erdész  is a Feketesári kaszáló kö-
zelében felállított kereszt helyén.
 A kereszteknél és az utóbbi név-
nél maradva – éppen, hogy nem a
távoli múltból felt  emlék, ha-
nem a család, a rokonok, ismer -
sök, falunk teljes lakossága szívé-
ben még ugyancsak fájó kegyelet-
tel hajtunk f t nap, mint nap a tra-
gikus balesetet szenvedett
Szaszovszky Csabának és Bartus
Istvánnak a Závozi út nagykanyar-
jában álló emlékkeresztje el tt.
 A „Barangoló” terjedelmének
korlátai miatt, most gondolatban
végigfutok a hegység – minden
más területhez képest zsúfolt turis-
tatérképén… Mennyi mindenr l le-
hetett volna, mennyi mindenr l
kellett volna még írnom. Hogy mi-
ért ilyen zsúfolt a Börzsönyi tér-
kép? Mert igyekeztünk azon minél
több értéket feltüntetni. Amíg azok
valahol leírva szerepelnek, amíg
emlegetjük ket, addig könnyeb-
ben fenn maradnak. Mert bizony
egyre rövidül az emlékezés, egyre
inkább ködbe vész a múltunk. Egy-
re fogynak értékeink…

Tisztelt Olvasóim, Kedves
Diósjen i Barátaim!
 Megváltozott és folyvást változik
életünk. Eltávolodunk, a természet-

l és egy kicsit eltávolodunk egy-
mástól is. A kettes útról befordulva
még  felismerjük  a  K szirt,  a  Ma-

gashegy, netán a Báránybérc csú-
csát, de egyre kevesebbünknek
mondd még valamit a Varsatet , a
Mesebánya kifejezés, egyre keve-
sebben találnák meg a Marcika ku-
tat.
 Nincs már igazi favágót z, hol a
hagymára csurranó zsír sercegése
mellett nap mint nap felid dött
apáink, nagyapáink élete, de nin-
csenek vasárnap délutáni beszélge-
tésekre invitáló kispadok sem a kis-
kapuk utcai oldalán. S múltunkat
illet en lassan már nem is lesz mi-

l beszélgetnünk.
 Gondolom, egyetértenek velem
abban, valamit tenni kellene. Ösz-
szegy jteni, leírni a még fellelhet
töredékeket. Nem valami történelmi

re gondolok. Csak a múlt min-
dennapi történéseinek, eseményei-
nek rögzítésére, melyek önmagá-
ban talán nem is érdemelnének
publicitást, de mozaikokként össze-
rakva felidéz dne, megjelenne be-

le a kissé egyedien sajátos
(legalább is így mondják a szom-
szédos falukban) Jen i ember.
Marton Pisti és Marton Gyuri bá-
csik, Fekete Miska és Szabó Pali
bátyámék és a többiek életének
küzdelmes, vagy éppen der s epi-
zódjai. Hadd tudják gyermekeink,
ki  volt   Kuzma  Gyula,  Réz  Endre,
vagy az „Öreg Kroslák”, Mit jelen-
tett és hogy m ködött a valamikori
„uradalom”, hogyan éltek, dolgoz-
tak a favágók, a fogatosok, a ro-
mán szánkózók, a lórésok, a szén-
éget k.
 Kérem, segítsenek ebben! Ha
bárkinek eszébe jut átélt, vagy hal-
lott esemény, történés, emlék, ha
bárki tud valamit a helyi elnevezé-
sek eredetér l, kérem, ossza meg
velem. Bárkit szívesen felkeresek,
vagy szívesen fogadok tollal és
jegyzetfüzettel kezemben. Kérem,
ha a padlás rejtett zugából, fiók fe-
nekér l el kerül egy múltat idéz
kép, térkép, mutassák meg, hogy le-
fényképezve, lemásolva átadhas-
sam, bemutathassam a köznek,
Önöknek, mindnyájunknak.
 Ha múzeumban járunk – újra és
újra megcsodáljuk eleink vitrinbe
helyezett régi használati tárgyait.
Miért ne érne ugyanannyit múltunk
közösen összegy jtött – nem tárgyi,
de történeti anyaga?
 El re köszönöm szíves segítségü-
ket.

Teszáry Károly

Régi id k – régi emberek

 Talán mindenki ismeri Arany
János A fülemüle cím  versét,
melyben a két szomszéd már azt
sem tudta eldönteni, hogy a diófán
kinek is fütyül a fülemüle. A vers
mottója: Rossz szomszédság török
átok. Minden faluban történhetett
hasonló eset, csak hát Arany János,
vagy Pet fi Sándor sem lehetett
minden esetnek szem vagy fültanú-
ja, így sok esetben csak a szájha-
gyományra hagyatkozhattak. Így
az alábbi anekdotát Sándor bácsi
elbeszélése nyomán jegyezhettük
le.
 Jen  és Nógrád szomszédos
községek valának a Börzsöny
hegység lábánál. Már pontosan
nem tudni milyen oknál fogva és
hány évszázaddal ezel tt a két falu
bírája komoly összet zésbe került
egymással. Az is közszájon forgott,
hogy a nógrádiak kivágták a falu
határán álló diófát, amely a
jeneieknek a falu elnevezését is
jelképezte. Hát kibékülés nem lett
a  történtek  miatt,  hanem  a  sok
szóbeszéd következtében a nógrádi
bíró odáig jutott, hogy bosszút áll a
jenei bírón. Összehívta az elöljáró-
kat, akikkel eldöntötte: szétlövik a
jenei bíró házát. Folytak az el ké-
születek, nyilván el nyükre vált,
hogy a tettet a várból tudják végre-
hajtani. Mivel komoly harci eszkö-
zük nem lévén, a nevezetes kivá-
gott diófa törzsét használták fel
ágyúcs  gyanánt. Fúrtak, faragtak,
cipekedtek, majd mikor elkészül-
tek, megtömték vashulladékkal, no
meg a törökökt l megmaradt pus-
kaporral. Nagy feladat volt megcé-
lozni a jenei bíró házát, de mégis-
csak sikerült. Körül állták az ágyút,
majd megtörtént a begyújtás. Né-
hány percen belül sötét füstfelh ,
meg vulkánhoz hasonló áradat
lepte el a nógrádi várat. Egy órába
is beletelt, míg ismét csend és nap-
fény lepte el a várat. Egy id s had-
segéd sántikált oda a bíróhoz és
adja el  a „háború” eredményét:

Bíró uram, megszámoltam, nyolc
sebesültünk és két halottunk van.
 Nagy köhögéssel küszködve
megszólal a bíró:

Hát ha ennyi van nekünk, ugyan
mennyi lehet a jeneieknek?
 Persze a nagy ágyúdörgés nem
rengetett meg egy házat sem Jen n,
még a bíróét sem.
 Levonva a háború tanulságait,
rövid id n belül a békekötés meg-
történt a jenei meg a nógrádi kö-
zött. Reméljük, a béke addig tart,
ameddig Diósjen  és Nógrád neve
szerepel hazánk történelmi lapjain.
Marton Sándor elbeszélése nyo-
mán lejegyezve

Régi hagyományok
jeles napok május havában

Fülöp és Jakab napja május
elején si tavaszünnep, a majálisok
napja. E napra állított májusfa nem
csak a természet megújulásának
szimbóluma, de az udvarlási szán-
dék bizonyítéka, szerelmi ajándék.
Örülhet az a lány, aki ablaka el tt
virradatkor sudár, zöld lombú fács-
kát talál, mely a jó magaviselet ,
tisztes hírnek örvend  lánynak
dukál.
 A Fülöpkor vetett kender ritka
nagyra n .
 Flórián napja a t zoltók és a

zzel dolgozók véd szentjének a
napja. Ünnepén a kemencében nem
éghet t z, dologtiltó nap a szent
védelmét élvez  mestereknek:
kovácsnak, pékeknek, fazekasnak.

Pongrác, Szervác, Bonifác a
fagyos szentek, akikhez Zsófia és
utolsóként Orbán társul. Egy régi
mondás  szerint:  Sok  bort  hoz  a
három ác, ha felh t egyiken sem
látsz.
 Emil napján ha esik az es , b sé-
ges termés várható.
 Ne hanyagoljuk el a régi mon-
dást sem: Májusi es  aranyat ér.
Legalább ebb l jusson a falusi
embernek is, ha többre nem számít-
hat.

VsMy

Korok táncai
Rendhagyó módon kezd dött a
tanítás április 18-án, pénteken az
általános iskolában. A reneszánsz
év keretében a Váci Filharmoniku-
sok kamarazenekara tartott koncer-
tet Korok Táncai címmel Farkas
Pál vezényletével.
 Ahogy  a  cím  is  utal  rá,  a  rene-
szánsz kortól kezd en a XX.
század elejéig a legismertebb, leg-
jellegzetesebb táncok zenéit ját-
szották el. Emelte a koncert hangu-
latát, hogy korabeli ruhákba öltöz-
ve egy táncos pár be is mutatta,
hogyan táncoltak egy-egy korban
az illet  zenére.
 Fontos momentuma volt az ese-
ménynek, hogy a karmester el is
mondta a gyermekeknek, mit kell
tudniuk egy-egy zenei korszakról,
stílusról, így ért  füllel hallgathat-
ták a zenéket és nézhették a tánco-
kat. Helyenként bele is kapcsolód-
hattak tanulóink a muzsikálásba.
 Akik ott voltunk – gyermekek,
feln ttek egyaránt – egy nagyon
kellemes, látványos, mégis sok
újdonságot nyújtó órát tölthettünk
el a m vészek el adásával.
 Az ilyen alkalmak tehetik fogé-
konnyá gyermekeinket a komoly-
zene iránt – bizonyítva, hogy a
„komolyság” is élvezhet  minden
korban, minden korosztály számá-
ra.

Pátyodi Csilla
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ANYÁK NAPJA
Takács Irén: Az édesanya

Ha beteg vagy, fáradt,
És ha gyötör a bánat,

Betakar, vigasztal,
Megveti az ágyad.

Szeresd ezért nagyon
Az édesanyádat!

Sokszor bizony rossz vagy,
Talán nem is láttad
Mikor a két szemén

Könnyek vontak fátylat.
Tiszteld ezért nagyon

Az édesanyádat!
 mindig gondol rád,

Megvarrja a ruhád,
Egész nap dolgozik,

Kés  estig fárad.
Tiszteld, szeresd ezért

Az édesanyádat!
Gondolj mindig arra,
Hogy a legdrágábbat
Addig kell szeretni,

Míg melletted állhat.
Tiszteld, szeresd ezért

Az édesanyádat
Közhelynek számít május a leg-
szebb hónap. Nem lehet véletlen,
hogy éppen ekkor ünnepeljük az
édesanyákat, nagymamákat. Né-
hány negyedik osztályos gyerme-
künk gondolatát gy jtöttük csokor-
ba. Az  mondataikkal köszöntünk
forró szeretettel  minden édesanyát
és nagymamát!

Április közepén költöz  madaraink
visszatértek szül földjükre. Az
eresz alatt csivitelnek a fecskék és
el sem tudjuk képzelni milyen
hosszú utat tettek meg, hogy az
idén is kikölthessék fiókáikat. Az
1848-49-es szabadságharc leverése
után írta Tompa Mihály A gólyá-
hoz cím  versében:

„Te boldogabb vagy mint mi, jómadár.
Neked két hazát adott végzeted,

Nekünk csak egy – volt! az is elveszett!”
 Igen, a madárvilág együtt tud
élni a természettel, tudja hol a
hazája, valószín  a természet tör-
vényeit is jobban ismerik, mint mi
emberek. Ha megfigyeljük madara-
inkat látjuk, hogy mindegyiknek
megvan a feladata, a célja. A kor-
szer  technikával, a növényvéd
szerekkel korlátozzuk az életterü-
ket, némileg az erd  ad nagyobb
védelmet és biztonságot a különle-
ges, vagy egyedi fajoknak is, mint
a Barangolóban is olvashattuk.
 A természet rendje „az Isten
teremtette rend”, amit az ember a
természet kincseinek felhasználása
mellett akár tudatosan, vagy meg-
gondolatlanul igyekszik megvál-
toztatni, saját használatára fordíta-
ni. A mindennapi példákból is
látjuk ezeket, hiszen egyik fél min-
dent latba vet azért, hogy korszer
er  épüljön, sem mint figyelem-
be venné a világhír  bortermel
vidéket. Sorolhatnánk a radarállo-
más körüli vitát, a vizek szennye-
zését, az erd k mértéktelen kiirtá-
sát, a parlagf  százhektáronkénti
virágzását. Tovább nem folytatom,
mert mindenki tudná sorolni a sok-
sok természet és nemzet ellenes
vitákat, intézkedéseket. Hallhattuk
valamelyik politikus szájából: az
ország szekere kátyúban van. Va-
jon ki fogja onnan kitolni, avagy
kihúzni onnan a szekeret? A politi-
kusok, államférfiak akik szétoszt-
ják az országot, avagy az egyszer ,
a hazáját szeret  és azért aggódó
falusi – városi polgár akár kétkezi
munkás vagy diplomás? Azt hi-
szem, a régi világban nem számí-
tott a rang, ha a szekeret ki kellett
tolni.

 Úgy érezte a magyar nép 1989-
ben, hogy végre a sok idegen el-
nyomás után szabadságot nyert,
kihúztuk az elakadt szekeret. Talán
mindenki megértette-e mit is jelent
a szabadság, mert azzal vissza is
lehet élni. Egyeseknek a fegyelem
csak ny , és ha mindenki úgy ven-
né, abból van a káosz. Képzeljük el
a közlekedést a szabályok betartá-
sa, a táblák, a lámpák nélkül. Min-
denképpen a rend teszi lehet vé a
szabadság szárnyalását.
 Gondolom, sokan felteszik ma-
guknak vagy másoknak a kérdést:
kellett ez nekünk?
 Valahogy így adta el Hofi Gé-
za: „Elvtársak! Nem az a baj, hogy
lassan haladunk el re, hanem az,
hogy teljesen más úton járunk.”
 Minden korban, minden társadal-
mi rendszerben, minden vallási
közösségban van, aki más úton jár.
Tulajdonképp ezért voltak háborúk,
vallásháborúk, népfelkelések, tár-
sadalmi ellentétek. Talán egyet, a
legfontosabbat felejtettük el mi
magyarok is. Szent István kirá-
lyunk óta nagyon sokan nemzetünk
legnagyobbjai is megfogalmazták,
de most Bródi János szavait idé-
zem: „Hit nélkül sem alkotni, sem
élni nem lehet.”
 Vajon melyik úton akarunk ha-
ladni a 21. században? Ahogy az
elején kezdtem, a költöz  madarak-
nak is megvan a kiválasztott útvo-
naluk. Mindannyiunknak, magyar
népünknek meg kell találni a jöv -
be vezet  helyes utat.
 Tavasz van, a szemünket gyö-
nyörködteti a sok-sok szép virág a
színpompás árvácskától kezdve a
jácint, nárcisz, a tulipán és sok
egyéb.
 Szebb látvány számunkra mint
az elhagyott, elburjánzott kert, a
gyommal ben tt útmente. Tehát
megvan mindenkinek a feladata,
hogy szebbé tegyük kertünket,
házunk elejét, a járda és az árok
menti területet. Amit meg tudunk
tenni,  azt  ne  mástól  várjuk  el.  Le-
gyen szebb, virágosabb kis falunk
és érzésekben gazdagabb minden
lakója.

VsMy

Gondolatok szárnyán Májusi kertészkedés
 Ebben a hónapban a vegetáció
er teljes fejl désnek indul, ezért
nagy gondot kell fordítani az id -
ben végzett gyomirtásra, esetleg
öntözésre, növényvédelemre és a
tavaszi tápanyag utánpótlásra. A
gyümölcsköt déshez, valamint az
er teljes hajtásképz déshez megfe-
lel  mennyiség  tápanyagot és
vizet igényelnek a növények. Ezek
a folyamatok a legtöbb gyümölcs-
term  növénynél május hónapban a
legintenzívebbek.
 Tavasszal általában a nitrogén
kijuttatására fordítanak nagyobb
figyelmet, pedig a többi tápelem
pótlása is szükséges. Az egyes
gyümölcsfajok tápanyagigénye
eltér  egymástól, az sem mindegy,
milyen talajon gazdálkodunk, de
évente egy hektárra (10.000m2) 30-
60kg nitrogén, 50-60 kg foszfor és
150-200kg kiszórásra elegend
tápanyagot biztosítsunk a jó ter-
méshez. Ezt átszámíthatjuk a saját
területünkre vonatkoztatva.
 Fontos helyet foglal el a kalcium
és a vas, amit f leg lombtrágyával
tudunk pótolni.
 A málnabokrok els  sarjainak
eltávolítására is májusban kerül
sor. Az így kezelt málnabokrokról
könnyebbé válik a szüret és a nö-
vényvédelem.
 Ebben az id szakban megjelen-
het az almalevéltet  és er södik a
lisztharmat  és  a  varasodás.  A  nö-
vényvédelmi útmutatók tartalmaz-
zák a kórokozók idejét és a védeke-
zést.

VsMy

Lesznek kézm ves foglalkozások,
gyermekvetélked k, családi vetél-
ked , fürd zési lehet ség, strand-
röplabda, strandfoci, légvár, t zol-
tóautó, gyermekíjászat, arcfestés,
táncház.
 Meghívott vendégeink, Zsuzsi és
Orsi, játékos-zenés m sorral szó-
rakoztatják a kicsiket és a nagyob-
bakat egyaránt.
 A belépés és a programok a
gyerekeknek ingyenesek, a feln t-
tek belép jéb l befolyt összeget a
diósjen i óvoda és az Általános
Iskola javára fordítjuk.

a Jen i Strandon

Drága Nagymamám! Nagyon
köszönöm, hogy világra hoztad
édesanyámat. Látom, hogy az én
egyetlen édesanyám a Te lányod,
mert mindketten ugyanolyan fürgék
vagytok. Ha a családban valami
baj van, akkor mindjárt ott vagy,
pedig nagyon jól tudom, neked is
vannak bajaid. Sajnos, ezeken nem
tudok segíteni!
 Azt kívánom, legyen jó sorsod, jó
életed!

Varga Nikolett
Drága Édesanyám! Tudom, sok-
sok gondod van. ha kell, mégis
mindig megvigasztalsz. Ha nem
akarok segíteni valamit, Te csiná-
lod meg helyettem. Mindig vigyázol
ránk és tökéletes vagy a családhoz.
Azt  az  egyet  kérem  t led,  maradj
mindig ilyen!

Varga Nikolett
Kedves Anyukám! Köszönöm, hogy
nevelsz, gondozol engem. Kimosod
a ruhámat, ennivalót adsz nekem.
Mindent megpróbálok, hogy a
gondjaidat átvehessem. Nagyon
szeretlek és örülök, hogy vagy
nekem! Mindörökké szeretni fog-
lak.

Márton Richárd
A szeretetnél nincs er sebb, szebb
a világon.
 Az anyai szeretet a szeretet sze-
retete.
 Szeretni bárkit lehet, de legjob-
ban az anyukát kell szeretni.
 Mi lett volna, ha édesanyám nem
szül meg?
 Mi lett volna, ha anyám nem
etet?
 Mi lett volna, ha nem nevel fel?
 Mi lett volna, ha nem segít az
életben?
 Mi lett volna nélküle?

Dovák Panka Gyopárka

Köszönöm, hogy felneveltél.
Úgy szeretném, ha itt lennél!
Alvás, biciklizés, séta közben
Mindig ott vagyok melletted.
Folyton csak tanulok t led!

Szabó Zsanett

Te kényeztetsz, s kedvemben jársz,
mint az igazi mamák.
 Bocsánat a rosszért, de kicsi
vagyok, nem értem még a nagyot!

Surin Boglárka

Olyan sok szép dolgot tettél már!
Emlékem sok van: szebbnél szeb-
bek. Kiskoromban kockavárat épí-
tettél nekem, én pedig nem bírtam
ki, hogy le ne döntsem. Mikor sír-
tam, megvigasztaltál. Okos szóval
bíztattál. Minden kis bukkanón
átsegítettél. Fáradt voltál, mégis
segítettél. Én annyira szeretlek!

gér Dorottya
Tudom, keveset találkozunk, mert
nem itt élsz. Mindig gondolok rád,
álmodozom rólad. Drága Mama!
Mindig felvidítottál, ha szomorú
voltam. gyakran sétáltál velem.
Sokat segítettél nekem. Köszönöm,
hogy vagy nekem!

Potholeczki Anna
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A Diósjen i Hírmondó
1995. augusztus havi számából:

Diósjen l New-Hawen-ig
(részlet Molnár Károly írásából)

[…]
 A diósjen i Szociális foglalkoz-
tató Intézetben 1989. évben alakult
meg a Magyar Speciális Olimpiai
Egyesület. Az eltelt id  alatt sike-
resen szervez dött országos moz-
galommá az értelmi fogyatékos
fiatalok sportja, amelynek eredmé-
nyeként 41 f  versenyz  és 14 f
edz  és delegátus kapott lehet sé-
get a Washingtoni Világszervezet-

l a IX. Nyári Világjátékokon való
részvételre, amelynek szervezését
Connecticut államban New-
Hawenben rendezték. […]
 A diósjen i intézetb l Repiczki
Csaba tornászként utazott a csapat-
tal, akit Józsa Csaba testnevel
tanár készített fel a világversenyre
torna sportágban eredményesen,
hiszen Csaba két arany- és egy
bronzéremmel örvendeztette meg a
magyar csapatot.
[…]

Visszatekint

Áprilistól már keddenként is várunk mindenkit
folyamatosan megújuló könyvkínálattal

a Községi Könyvtárban!

A cím: Dózsa Gy. út 81.
A nyitva tartás:

Kedd:    15-18 óráig
Csütörtök:  17-19 óráig
Szombat:   16-18 óráig

CivilDió Egyesület

Bár a témával foglalkozó írások
feltételezik, hogy a szervezett okta-
tás már a reformáció idején megin-
dult Diósjen n, a falu iskolájáról
Nagy Zoltán közli az els  konkrét
adatot, mely 1747-b l származik.
Ekkorról ismerjük az Oskola Mes-
ter díjlevelét, tehát már f állású
oktató foglalkozott a nebulókkal.
1763-ból már arról szól a feljegy-
zés, hogy új iskolát kellett építeni a
régi helyett. Az els  név szerint
ismert református tanító Kaposi
Dávid volt. 1770-ben összeírták a
megye iskoláit. Még ekkor is csak
református oktatással találkozunk.
A tanító Tóth István volt. Két évvel
kés bb már Drégeli István oktatta
az iskolájába járó 25 tanulót. A
tanítási anyag az olvasás és az írás
volt mindössze. A tanító jövedelme
1770-ben seminatura 8 köböl, pár-
bér 25 köböl, 1772-ben semina-
túra: szi 4 pozsonyi mér  (pm),
tavaszi 7 pm, 1 szekér széna, 12 öl

zifa, 26 Ft, 26 pm búza, 50 font
hús, 50 font só és a tanulóktól
évente ½ pm zab volt.
 Pacséri Károly nevéhez f dik
az a kiadvány, mely 1900-ban
jelent meg Balassagyarmaton, s
amely falvanként igyekszik a legtá-
volabbi múltban keresni az oktatás
emlékeit. Így ír Diósjen l: „A
község lakóinak száma 1902; ezek
közül 1160 ev. ref., 656 róm. kath.,
40 ág. ev., 46 izr. vallású és vala-
mennyien magyar anyanyelv ek. A
tankötelesek száma 260; éspedig
mindennapi tanköteles 182, ismétl
78; vallásra nézve van: 98 róm.
kath., 5 ág. ev., 147 ev. ref., 10 izr.
A tankötelesek közül iskolába járt:
98 róm. kath., 2 ág. ev., 147 ev. ref.
és 8 izr. A községben van róm.
kath. elemi vegyes iskola 1 tante-
remmel,  s  1  tanítóval  és  ev.  ref.
elemi vegyes iskola 2 tanítóval és
két tanteremmel.
 Az ev. református elemi vegyes
iskola alapítója Jánoky András
földesúr a reformátió idejében. Az
els  iskolaház a községen keresztül
folyó patak mellett volt, ez azonban
összed lvén 1830-ban a templom
mellett kisajátított telken a hívek
áldozatkészségével új iskolaház
épült, mely 1861-ben átalakíttatott
és 1885-ben egy második tanterem-
mel kib víttetett és a törvény kívá-
nalma szerint fölszereltetett. A
tanítás nyelve magyar. Az iskola
fenntartója állami segéllyel az ev.
ref. hitközség. Je1enlegi tanítói:
Oroszy Pál képesített tanító, ki
itten 1853 óta mint kántortanító

ködik és Baranyay Károly se-
gédlelkész és okleveles tanító. A
tanítók el djei közül említtetnek:
Ambrus Antal, Sztregovai János.
Az iskola felszerelése megfelel ;
tanulóinak 10 évi átlagos száma
150.”
 Nagy Zoltán említi még könyvé-

ben az 1841-1848 között tanító
Koszta Dánielt, az 1900-as évek
elején Zarka Zoltánt,  majd  az  t
követ Tóth Istvánt, Kiss Jánost,
Vargha Máriát és férjét Harsányi
Józsefet, Deák Ilonát, a Diósjen
Szolgálatáért posztumusz kitünte-
tett Kuti Gézát, valamint Kenéz
Ferencet.
 A római katolikus oktatás törté-
netének felkutatása még a helytör-
ténészek további feladata lesz. A
régmúltból ezért viszonylag kevés
adattal rendelkezünk. Pacséri -
véb l az alábbit olvashatjuk: „A
róm.  kath.  vegyes  iskolát  a  XVIII.
század végén a herczeg Eszterházy-
család alapította az ide költözött
uradalmi róm. kath. vallású cselé-
dek gyermekei részére. Az igényte-
len iskolaház 1860-ban hozatott
jobb karba és 1884-ben egészen
átalakíttatott úgy, hogy jelenleg a
kor kívánalmainak egészen megfe-
lel. A tanítás nyelve magyar. Jelen-
legi tanítója Thúróczy Gábor okle-
veles, ki itten 33-ik éve m ködik.
El dei voltak: Frecska János 1790-
1820, Jelenffy Cyörgy l821-66. Az
iskolát a róm kath. hitközség tartja
fenn. Az iskola felszerelése megfe-
lel . Tanulóinak 10 évi átlagos
száma 91.” (Csak érdekességként
említjük meg, hogy Frecska János-
nak valószín leg a gyermeke volt
az  a Frecska Alajos, a kés bbi
teológiai tanár, ki 1820. júl. 2-án
született Diósjen n; s el bb papne-
vel -intézeti lelki igazgató volt
Pécsett, kés bb lazarista s
Meauxban, Franciaországban a
teológia tanára. Cikkeket irt a
Katholikus Néplapba (1848–49.
1851.) és Dióssy Jen álnévvel az
Uj Magyar Sionnak és a Tájékozó-
nak volt a munkatársa. 1890-ben
halt meg.)
 1907-ben érkezett a településre
egy pályázat révén Végh Károly
kántortanító. Nem könny  feladatra
vállalkozott, hiszen egymaga oktat-
ta a katolikus iskola 111 tanulóját.
A váci megyéspüspök 1932-ben,
diósjen i m ködésének 25 éves
jubileumán igazgató-tanítóvá,
1936-ban pedig egyházkerületi
tanügyi felügyel vé nevezte ki.
1939-ben elnyerte a Magyar Tudo-
mányos Akadémia Wodianer-díját.
Fia, Végh László a tanítóképz  béli
diplomája megszerzése után má-
sodtanítóként dolgozott a katolikus
iskolában.  lépett az 1940-ben
váratlanul elhunyt vitéz Kámory
Lajosné Toula Ilona helyébe, ki
huszonkilenc éven át tanította a
diósjen i gyermekeket. Végh Lász-
ló nagy mesemondó hírében állott,
s széleskör  közm vel dési tevé-
kenységet is folytatott. Végh Ká-
rolyt Kutassy Ilona követte az igaz-
gatói székben egészen az államosí-
tásig vezette a katolikus iskolát.

V.J.

Költészet napja,
Spangár-díj átadás

Már 5. alkalommal jelenik meg a
költészet napján a rétsági irodalmi
kör antológiája, amely egyre széle-
sebb körben mozgat alkotókat a
kötetben való megjelenésre. Azt is
lehet mondani, nemzetközivé n tt
a kezdeményezés, miként az ün-
nepség is. Az id pontválasztás
nem véletlen. Április 11. a Költé-
szet Napja. Mi lehetne méltóbb
ünnep, mint a nagy költ  nyomdo-
kaiba lép  helyi és környékünkön
él  alkotók bemutatása.

Próza kategóriában  posztumusz
Hörömp  Gergely kapta a díjat,

melyet özvegye vett át.

A díjjal járó t zzománc plakett
Dovák B. József alkotása

Forrás: retsag.net

Adalékok Diósjen  oktatástörténetének
régmúltjához

Gondoljon Diósjen re!
Kérjük, 2007. évi adóbevallása
elkészítése során is támogassa

alapítványainkat,
civil szervezeteinket,

egyházainkat!
Tehetséges Ifjúságért Alapítvány

adószáma: 19162850-1-12
Diósjen i Polgár r Egyesület

adószáma: 18638370-1-12
Diósjen i Önkéntes T zoltó

Egyesület
adószáma: 18639010-1-12
Diósjen i Sportegyesület
adószáma: 19929352-1-12

Katolikus egyház
technikai száma: 0011
Református egyház

technikai száma: 0066

Idén is kikerülnek a köz-
területekre a virágtartók



Jen i Napló havilap. Kiadja: Diósjen  Önkormányzati Képvisel testület
 2643 Diósjen , Szabadság u. 31. sz. F szerkeszt  Szalay Antal alpolgármester  35/525-012  35/525-013

 Szerkeszt bizottság tagjai: Pátyodi Csilla, Valkó Kornél és Vasas Mihály. Nyomdai el készítés: Mlinárcsek Márta, Hustyava Zoltán
Készült: 1.000 példányban a GREEN DRUCK Nyomdaipari Bt. üzemében. Felel s vezet : Pál György  2651 Rétság, Táncsics M. u. 16. sz.

8. oldal8. oldal8. oldal 2008. április hó2008. április hó2008. április hó                              a diósjen i önkormányzati képvisel testület lapja                              a diósjen i önkormányzati képvisel testület lapja                              a diósjen i önkormányzati képvisel testület lapja

Labdarúgás

Felhívás
Ezúton kérjük azon sportszeret k jelentkezését, akik a csapat körüli

teend k ellátását (Intéz ) vállalnák!

Érdekl dni lehet Hornos Márton elnöknél, vagy Horváth Attila
és Pappné Freistág Melinda szakosztályvezet knél.

Ismételten elindult a n i kispályás
labdarúgó sorozat.
 Az els  forduló rendez je a
Diósjen i Sportegyesület volt.
 A sorozatban résztvev  csapa-
tok: Diósjen , Erd kertes, Kartal,
Kemence és Vác színeit képvisel-
ték.
 Sajnos nem a terveknek megfe-
lel en történtek a dolgok. Hiába a
jó és precíz szervezés, az id járás
beleszólt. A tartós es zés miatt a
mérk zések fedél alá szorultak. Mi
több, kénytelenek voltunk igénybe
venni a nógrádi általános iskola
tornacsarnokát. Az els  forduló
hazai pálya helyett idegenben zaj-
lott.
 Természetesen a szervez k itt is
kitettek magukért. A mérk zések
gördülékenyen és problémamente-
sen folytak. 10 órakor rövid meg-

nyitóval kezd dött, majd a mérk -
zések folyamatosan zajlottak –
Józsa Csaba és Filip Dániel játék-
vezetésével.
 A lányok, asszonyok kitettek
magukért. Kulturált és helyenként
jó játékkal örvendeztették meg a
szurkolókat és önmagukat is. Aki
még nem látott manapság n i mér-

zést, nagyon elcsodálkozna. Ez
már nem „kisasszonyfutball”. Itt
már megvillan a technika és a tu-
dás. Természetesen a legnagyobb
erény a lelkesedés!
 Itt nincs lazsálás! Itt hajtani és
gy zni kell!
 Szóval err l szólt a mai torna is.
 Májusban következik a második
forduló. Bízunk benne, hogy az
id járás kegyeibe fogad és már
szabadtéren, füves pályán mutat-
hatják be a lányok, asszonyok tudá-
suk legjavát.

1. Erd kertes
Bodor Marianna

- Vác
Gál Anna, Králik Adél(3)

1-4

2. Kartal
Blaskó Brigitta (2)
Túrmezei Bernadett
Kontra Noémi (2)

- Kemence
Beini Aida

5-1

3. Diósjen
Haljárszki Dóri (2)
Harsányiné Bálint
Rita

- Erd kertes
Szabó Brigitta, Iván And-
rea, Bodor Marianna

3-3

4. Vác
Králik Adél (2)

- Kartal
Pálmaházi Boglárka
Kontra Noémi (2)

2-3

5. Erd kertes
Kurucz Évi

- Kemence
Lantos Éva (3)

1-3

6. Diósjen
Miklós Márti

- Vác
Gál Anna, Králik Adél (2)

1-3

7. Erd kertes - Kartal 0-0
8. Diósjen - Kemence

Lantos Éva
Pesek Diána

0-2

9. Diósjen
Haljárszki Dóra

- Kartal
Kontra Noémi
Túrmezei Bernadett (3)
Csordás Anna (2)

1-6

10. Vác
Králik Adél

- Kemence 1-0

Csapat Játszott
mérk zés

Gy ze-
lem

Döntetlen Vereség Pontszám

Kartal 4 3 1 0 10
Vác 4 3 0 1 9

Kemence 4 2 0 2 6
Erd kertes 4 0 2 2 2
Diósjen 4 0 1 3 1

A mérk zések:

A tabella állása: (2008. 04. 19.)

II. Börzsöny kispályás n i labdarúgó kupa

Hornos Márton

A diósjen i horgászparadicsom


