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Tavasz érkeztével kivirul a termé-
szet, pezsg bb életet élünk mi,
emberek is. Nem véletlen, hogy
éppen tavaszra esik sok ünnepünk,
rendezvényünk.
 Május els  hétvégéjén nem csak
az édesanyákat, nagymamákat
köszöntöttük; ekkor tartottuk a
majálist is.
 Ebben az évben a Kámor Foga-
dóban rendeztük közösen: Lukács
Tímea, Paróczy Csaba és  a  képvi-
sel -testület. Azt reméltük, hogy a
fogadó területén b ségesen lesz

hely a vendégek fogadására, szóra-
koztatására és megvendégelésére
is.
 A napot zenés reggeli ébreszt
indította. Csabuda Péter járta vé-
gig zeneszóval a falut és invitált
mindenkit a rendezvényre.
 A m sor koradélután kezd dött.
A kellemes, nyárias id ben a sza-
bad térben felállított színpadon
fellép k produkcióit élvezhette a
közönség. Megmutatták magukat
kicsik és nagyok, profik és amat -
rök is.
 A jó hangulatot a K szirt
Néptáncegyüttes „alapozta” meg,
akik több táncot is bemutattak
repertoárjukból. ket a Romale-

hopp és a Fekete Gyöngy együtte-
sek követték, cigány táncokat és
dalokat bemutatva. A nagycsopor-
tos óvodások kedves m sora az
édesanyákat és a nagymamákat
köszöntötte. Az iskolások 2. osztá-
lya egy hangulatos gyermeklako-
dalmast mutatott be, a 7. osztály az
amerikai nagyvárosok világát idéz
modern táncot adott el . Két igazi
modern tánccsoport is megmutatta
tudását. A váci Miami Sporttánc
Egyesület versenytáncosai között
nagy örömünkre két diósjen i kis-

Majális

A t z az emberiség történetében
óriási szerepet játszott, mindig
kell  tisztelet övezte. Az ember
törekvése a t z megfékezésére
nagyon messzire nyúlik vissza.
Már az ókorban is voltak törekvé-
sek a t z megfékezésére. A közép-
korban t zvigyázók ügyeltek arra,
hogy  ne  aludjon  el  a  t z  és  ne
gyulladjon meg semmi.
 Kés bb önkéntes t zoltó csopor-
tok alakultak, akik szívvel-lélekkel
végezték a t zoltással kapcsolatos
feladatokat. Hazánkban az els
önkéntes torna- és t zoltó egyletet
a soproni polgárok alakították
1863-ban. 1870-ben megalakult a
Magyar T zoltó Szövetség és sorra
alakultak meg a t zoltó egyletek,
így 1888-ban 120 éve alakult meg
a mi egyletünk, amely az eltelt id
alatt folyamatosan m ködött és

ködik.
 Kezdetben csáklyákkal, vödrök-
kel oltották a tüzet, valószín leg
1893-tól kocsifecskend vel, erre
utal a kocsi emblémája amelyre az
van felírva: készült 1893-ban.
 Majd az 1950-es évekt l már
kismotorfecskend vel is rendel-
keztünk. Kés bb Zsuk gépjárm -
vet vásároltunk, amely jelenleg is
megvan és áll rendelkezésre. 1996-
tól pedig IFA gépjárm fecskend
biztosítja t z esetén az eredményes
oltást.
 Ezen történelmi bevezet  után
engedjék meg, hogy szóljak az
ünnepünkr l, véd szent kr l Szent
Flóriánról.
 Ki is volt  és hogyan lett a t z-
oltók véd szentje?Flórián a mai
Ausztria területén lév  Caeciában
élt i.e. a 3. században. A római
császár katonája volt. Caecia er d-
jében hatalmas t z pusztított, amit

Szent Flórián ünnep

lányt láthattunk táncolni. Az esti
órákban karaoke-bemutatót élvez-
hetett a közönség, a Sugera-Bugera
koncertjét hallgathatta, majd a
tábort z utáni bálban rophatta ki-ki
a táncot, ameddig bírta.
 A m sorvezet i feladatokat
Fricz Dóra vállalta magára.
 Miközben a színpadon egymás
után „pörögtek” a m sorszámok,
más szórakozási lehet ségekben is
válogathatott minden érdekl .
Sok gyermek festetett arcára szín-
pompás figurákat Tóth Ibolyával.
Megunhatatlan játék a sok kis lufi-
figura, amiket a bohóc hajtogatott a
hosszú sorban rá várakozóknak.
Légvár, él  csocsó is várta a játsza-
ni vágyókat. Bárki megnézhette
milyen volt az igazi jurta, s ki is

próbálhatta eleink egyik jellegzetes
fegyverét az íjat. Sokan voltak,
akik egyszer en csak élvezték a jó
id t: naphosszat hintáztak, pihen-
gettek a friss leveg n. A vendéglá-
tók gondoskodtak róla, hogy egyet-
len vendég se maradjon éhes, ne
legyen szomjas.
 A rendez kkel együtt bízom
benne, aki megtisztelte részvételé-
vel a majálist, jó társaságot lelt,
kellemesen érezte magát a rendez-
vényen!

Pátyodi Csilla

folytatás a 2. oldalon
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Önkormányzati
tájékoztató

Tisztelt Diósjen i Polgárok!

 Diósjen  lélekszáma olyan mér-
tékben növekedett az utóbbi id -
ben, mely jelent sen megnövelte a
feln tt háziorvosi napi betegforgal-
mat. A megnövekedett adminiszt-
ráció további terheket ró az egész-
ségügyre. Mindezeket figyelembe
véve indokolttá vált a feln tt házi-
orvosi praxis megosztása. 2008.
07. 01-t l amennyiben ennek nem
lesz ÁNTSZ és Egészségbiztosítási
hatósági akadálya, az eddigi egy
körzet helyett két körzet fog m -
ködni. Ez azt jelenti, hogy
Diósjen  utcák szerint lesz meg-
osztva a két ellátó orvos között. Ez
a megosztás jelenleg még nem
történt meg, így err l tájékoztatást
nem tudok adni, de id ben minden-
ki számára ez az információ elér-
het vé válik. Ennek a változásnak
lehetnek praktikus következményei
is, mivel valóban megvalósulhat az
orvosválasztás lehet sége,  bizo-
nyos keretek között , és ez eddig
kb. 250 diósjen i TAJ-kártya birto-
kosa is, aki más orvosnál kezelteti
magát jelenleg, választhat területi
orvost. Másik praktikus következ-
mény, hogy ismert lesz szabadsá-
golás esetén, a helyettesít  orvos.
A rendelés nem lesz gyorsabb, de a
várakozási id  lecsökken.
 Tájékoztatómat azzal fejezem
be, hogy Diósjen  egészségügyi
ellátása új alapokra helyez dik,
mely el relépést jelent, hiszen, a
jelenlegi állapotot figyelembe vé-
ve, 2100 embert maradéktalanul
ellátni, gondozni nem lehet.
 Jó egészséget kívánok mindenki-
nek, úgy hogy csak a sz  progra-
mokon legyen szerencsénk talál-
kozni.

Dr. Laczkovszky Gy
Diósjen  polgára

1989. 06. 0-t l háziorvos

A ravatalozó megsüllye-
désének helyreállítása

megtörtént

Tisztelt olvasó! Örömmel tájékoz-
tatom, hogy a megsüllyedt ravata-
lozó helyreállítása megtörtént. A
helyreállításhoz vis maior pályáza-
ton nyertünk 1 320 000 Ft-ot. A
helyreállítást megpályáztattuk, a
három beérkez  ajánlat közül a
legkedvez bbet részesítettük
el nyben és fogadtuk el. Így a
Boltív-Bau Kft. lett a kivitelez . A
munkálatok során betemetésre
került az a pince, amely a ravatalo-
zó alá húzódott. Az alap, amely
megsüllyedt, er s vasalással lett
helyreállítva. A h helyiség fala-
zata újra lett falazva, lecsempézve,
kifestve és a küls  vakolat is új

Flórián fékezett meg katonáival.
Akkoriban Dioc Letimus volt a
császár, aki üldöztette a keresztény
vallásra áttér  embereket. A biro-
dalom minden katonájának üldözni
kellett a keresztényeket. Flórián
fegyelmezett katona volt, de ami-
kor megismerte a keresztény val-
lást  is megtért. Nem volt hajlan-
dó üldözni a keresztényeket, ezért
kilépett a császár szolgálatából.
Amikor a császár negyven volt
katonáját ki akarta végeztetni a
keresztény vallás felvétele miatt,
Flórián vállalta velük a halált.
Megkínozták, majd malomkövet
kötöttek a nyakára és a folyóba
vetették 303. május 4-én. Holttestét
egy asszony temette el birtokán és
ott épült egy kolostor Flórián tisz-
teletére.
 Magyarországon a XVII. század
végét l terjedt el szentként való
tisztelete. Mi is ennek tettünk ele-
get 5 éve, amikor tiszteletére szob-
rot állítottunk.
 Egyesületünk   amint már emlí-
tettem  1888-tól folyamatosan

ködik. Ezen az ünnepen mi
maiak hálával adóztunk korai el -
deinknek, akik velünk együtt bizto-
sították az egyesület fennmaradá-
sát. Ezért beszédemet megszakítva
egyperces néma csendben emlé-
keztünk meg eleinkr l.
 A rendszerváltás után nagyon
sok egyesület megsz nt az ország-
ban, de mi m ködtünk és m kö-
dünk jó technikai felszereltséggel.
A megyei vezetés szerint is a me-
gye egyik legjobb egyesülete va-
gyunk. T zoltóink létszáma elérte
a 40 f t, mindannyian becsületesen
végzik munkájukat.
 Most az ünnepen amikor leróttuk
kegyeletünket Szent Flórián szobra
el tt, arra kértem a jóistent, hogy
további munkánkhoz adjon er t,
egészséget Szent Flórián érdemei
által.

Valyó József

1888, 1893, 2008.
Hazánkban az els  magyar t zoltó-
ságot gróf Széchenyi Ödön szer-
vezte meg.
 Diósjen n 1888-ban jött létre az
els  t zoltásra szervez dött cso-
port T zoltó Egylet néven. M kö-
désének folytonossága köszönthet
azoknak az el döknek, akik mun-
kájukkal részt vettek a feladatok
elvégzésében és ebben az évben
megünnepelhettük megalakulásunk
120. évét, mint Önkéntes T zoltó
Egyesület. Sajnos nem sok tárgyi
emlék van tulajdonunkban vagy
valahol talán mégis még megtalál-
hatók.
 M ködését mi sem bizonyítja
jobban, mint az hogy kés bbiekben
rendelkeztek lóval vontatott
kocsifecskend vel. Ez a mai napig
itt van községünkben. Az id  itt is
megtette hatását és a tavalyi évben
a faszerkezetében nem maradt
tartása, elporladt és összetört, szét-
esett. Felújítása megtörtént és
Szent Flórián napjára elkészült,
amint azt a felvonuláson látni lehe-
tett. Szétbontása közben kerültek
el  azok a táblák, amik újra rajta
láthatók. A kocsi hátsó részér l
méretet nem lehetett venni, mert

folytatás a 1. oldalról

nem maradt váz. Minden vastagon
piros festékkel volt bekenve. A
szivattyú alkatrészeit sorszámmal
látták el. 1893: - az egyik táblán ez
a szám látható, ami valószín síthe-

, hogy a gyártás évének felel
meg. A keréktengelyeken a mai
napig is jól olvasható a „Wien”
felirat, és még számok, bet k. Az
egyik táblán a „Tarnóczy T zoltó-
szer és Gépgyár Részvény Társa-
ság Budapest” olvasható. A kere-
kek rögzít  anyái zártak, amin
valószín leg a gyártó olvasható:
„Kölber testvérek Cs. és Kir. Udv.
Kocsigyár Budapest”.

 A M. Áll. T zoltóság is nyilván-
tartásba vette, amit táblával jelzett.
 Sok csavar és a vasszerkezet egy
része vélhet en kovácsolással ké-
szült és ez talán a méretkülönbsé-
gekb l is észrevehet  volt.
 A szivattyú hüvelye kitisztításra
került és a dugattyúk részben fel-
újításra kerültek. Így jól m ködhe-
tett a bemutató oltásnál.
 A kocsifecskend  rossz farészei
kicserél dtek és a fém szerkezetek
is új festést kaptak.
 Köszönet mindazoknak, akik
valamilyen anyag biztosításával
vagy munkával hozzájárultak,
hogy a felújítás ilyen szép ered-
ményt hozott.

Kabai Lajos
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A nemzet  „lámpásaira” emlékeztek
Diósjen . Meghitt és méltóságtel-
jes ünnepet rendezett a napokban a
község húsz éves iskolája. No per-
sze csak az új épületrész érkezett el
két évtizedes jubileumához. A mai
iskola az 1950-ben, a Községi
Tanács által alapított általános
iskola jogutódja, s a bens séges
megemlékezés valójában évszázad-
ok oktatását, múlt id k diósjen i
tanítóinak alakját idézte meg –
meghatottan és meghatóan ünne-
pelve a néptanítókat, a nemzet
fáklyalángjait, mindazokat, akik a
faluban elszántan és hittel nevelték
a jöv  generációit.
 Az intézmény megtelt tisztesség-
ben meg szült, ünnepi ruhába öltö-
zött régi pedagógusokkal, a mai
tantestület is teljes létszámmal
képviseltette magát, s természete-
sen jelen volt a hajdani és jelenlegi
diákság, a szül k sokasága, a köz-
ség egykori és mostani vezetése.
Minden azt mutatta: Diósjen  szá-
mára fontos, talán legfontosabb az
iskolája, s az abban zajló oktató-
nevel  munka.
 Mocsári Gergely igazgató kö-
szönt  szavai után a település lakó-
ja, az iskola mecénása, Oszter Sán-
dor színm vész mondta el József
Attila „Thomas Mann üdvözlése”
cím  versét, kifejtve azt is: nem
csak a történelem lehet az élet
tanítómestere, hanem egy iskola
története is. Dovák B. József rajzta-
nár kihirdette „A fa az élet forrása”
cím  rajzpályázat eredményeit,
amelyre hat iskola több mint ki-
lencven pályam ve érkezett be, s a

vekb l kiállítást is rendeztek.
Az els -második osztályosok kö-

zött Tuskó László, a harmadik-
negyedik osztályosok kategóriájá-
ban Csurja Kinga és Kiszelák Erik,
a fels  tagozatban pedig a megyei
els  helyezett Híves Balázs gy ze-
delmeskedett. Az iskolások verses-
zenés m sorát követ en a mai
nevel testület adta el  születésnapi
énekét, majd Mocsári Gergely
elevenítette fel az elmúlt évtizedek
sok-sok közös élményét, néma

hajtást kérve az 1700-as évekt l
Diósjen n tevékenyked  115 peda-
gógus emlékének. Az igazgató név
szerint mutatta be a jelenlév  volt
tanítókat, tanárokat, köztük a rang-
id s Tóth Kelemen Józsefnét, aki
vastapsot kapott a vendégseregt l.
 A ma tanító „huszak” is megmu-
tatták magukat. Az igazgató el-
mondta: a Jen i Napló különszáma
az iskolának állít emléket, amely-
ben volt tanítványok és pedagógu-
sok vallanak az alma materr l.
Mocsári Gergely szólt az értékes
iskolatörténeti kiállításról is, amely

ként a Végh és Tóth Kelemen
családok gazdag anyagából állt
össze.
 – Légy otthona a tudásnak és
jelentsd a jöv t! Isten áldjon ked-
ves iskolánk! – fejezte be szép
beszédét a 27 éve az intézmény
élén álló vezet , aki hálás a sors-
nak, hogy mindvégig szül faluját
szolgálhatta.
 Tóth János polgármester kiemel-
te: az 1988-ban átadott új szárny a
megye egyik legnagyobb, legfel-
szereltebb iskolája volt és az ma is.
 – Hétszáz diák ballagott el in-
nen, s a pedagógusok úgy bábás-
kodtak az új intézmény fölött, mint

festést kapott. Horváth János jó-
voltából, az elektromos vezetékek,
kapcsolók és konnektorok is ki
lettek cserélve, köszönet érte. A
ravatalozóhoz szeretnénk hozzáépí-
teni egy fa szerkezet  el tet t.
TEKI pályázatra be is adtuk, s vele
együtt a temet  út aszfaltozását is.
Az el tet  terveit Varga János
vállalkozó ingyen készítette el az
önkormányzat részére, amit szintén
megköszönünk. Hamarosan egy
szép szarkofággal b vül a ravatalo-
zó h kapacitása, amit Németor-
szágból Heim városból ingyen
kaptunk, Vasas János közbenjárás-
ára. Ha a pályázaton kedvez  elbí-
rálásban részesülünk, akkor hama-
rosan egy szép és kulturált környe-
zet lesz kialakítva a ravatalozó
környékén.

Tóth János

Intézményvezet i pályá-
zatok

döntött a képvisel testület

Diósjen  községi Önkormányzat
Képvisel -testülete az Általános
Iskola (2643 Diósjen , Kossuth
L. út 21.) – részben önállóan
gazdálkodó intézmény – vezeté-
sére, iskolaigazgatói álláshelyre
pályázatot írt ki. A beérkezett
pályázatok elbírálását követ en
Kovács Lászlóné (2643
Diósjen ,  Kossuth  L.  3/B.)  az
iskolaigazgatói megbízást 2008.
augusztus 01. napjától – határo-
zott id re, öt tanévre – 2013.
július 31-ig elnyerte.
Diósjen  községi Önkormányzat
Képvisel -testülete az Aranydió
Óvoda (2643 Diósjen , Kossuth
L. út 13.) – részben önállóan
gazdálkodó intézmény – vezeté-
sére, óvodavezet i álláshelyre
pályázatot írt ki. A beérkezett
pályázatok elbírálását követ en
Bacskay Sándorné (2643
Diósjen , Ifjúság út 2.) az óvo-
davezet i megbízást 2008. szep-
tember 01. napjától – határozott
id re, öt tanévre – 2013. július
31-ig elnyerte.

Pályázatok
I.

Diósjen  község Önkormányzatá-
nak Képvisel -testülete pályázatot
ír ki Diósjen  település idegenfor-
galmának fellendítése érdekében.
 A pályázat címe: Diósjen  tele-
pülés idegenforgalmának fellen-
dítése.
 Kiíró: Diósjen  község Önkor-
mányzata
 A pályázók köre: Diósjen  köz-
ségben idegenforgalmi tevékenysé-
get végz  helyi szállásadók.
 Pályázat tárgya: Az idegenforga-
lom fellendítése.
 Pályázat kötelez  tartalmi ele-
mei:

Pályázó tevékenységének bemu-

tatása
A pályázott cél bemutatása
A pályázott cél hogyan illeszke-
dik az idegenforgalom fellendíté-
séhez
A pályázat által elnyert támoga-
tás felhasználására pénzügyi terv
Adható pénzbeli támogatás a
beadott pályázatok arányában, a
bennük megjelölt célok egyedi

szül  a gyermeke fölött. A mostani
nehéz gazdasági helyzetben is meg
kell találni a kivezet  utat és minél
magasabb szint  oktatást kell meg-
valósítani – zárta szavait a község
vezet je.
 Babják Mihály, aki 1963-tól
vezette az iskolát, arról szólt:
1955-ben került a faluba, ahol
három külön épületben folyt az
oktatás. A volt igazgató megemlé-
kezett a küzdelmes és eredményes
évekr l, a sokszor társadalmi mun-
kában végzett szépítésekr l, az
örökös jobbítani akarásról. Végh
József a történelem mélységeibe
vezette be hallgatóságát. Már a
reformáció idején folyt a község-
ben tanítás, az els  oskolamesterr l
1747-b l maradt fenn feljegyzés,
1763-ban új iskolát építettek, s
1770-t l Tóth István vezette a re-
formátus oktatást. Az 1900-as
megyei monográfia 260 tanköteles-

l szól az 1902 lelkes település
kapcsán.
 – A római katolikus oktatásról
jóval kevesebb adat áll rendelke-
zésre, mint a reformátusról – tette
hozzá Végh József, akinek nagyap-
ja, Végh Károly 1907-ben lett
nagyhír  kántortanító Diósjen n,
majd fia, Végh László vette t le át
a stafétabotot.
 A csillagokat szóró születésnapi
torta elfogyasztása után szentelték
fel Dovák B. József kerámiából
készített életfáját, örök emléket
állítva évszázadok nagy tisztelet-
nek örvend  diósjen i pedagógusa-
inak, népm vel inek, a nemzet és
a falu lámpásainak.

Szabó Andrea
Nógrád Megyei Hírlap

elbírálása alapján.
 Pályázat kiírás ideje: 2008. má-
jus 30.
 Pályázat beadásának határideje:
2008. augusztus 31.
 Pályázatok elbírálásának határ-
ideje: 2008. szeptember 31.

II.
Diósjen  község Önkormányzat

Képvisel -testülete Virágos
Diósjen ért pályázatot hirdet.
 A díjat utcánként az a polgár
kapja, akinek lakóháza, kertje,
udvara a falusi környezetnek meg-
felel , és építési módtól függetle-
nül a tisztaság, harmonikus, kultu-
rált megjelenés jellemzi, és háza
el tt szép virágos környezetet te-
remt.
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Kedves Olvasóim!

 Kerek egy esztendeje, hogy a Je-
i Napló hasábjain útjára kelt a

Barangoló.
 Tudom, kisebb jelent ség  ügy
ez annál, hogy bármiféle számve-
tést érdemelne, s talán nem is ildo-
mos, hogy az általam írottakat ma-
gam min sítem, mégis – a szüle-
tésnap ürügyén – kikívánkozik be-

lem  egy-két gondolat.
 Nekem nagy örömet okozott az
írás és utólag bizony sajnálnám, ha
az erd vel kapcsolatos gondolatai-
mat  nem  oszthattam  volna  meg  a
legilletékesebbekkel – Önökkel.
Köszönöm a több oldalról érkez
visszajelzéseket, melyek azt mutat-
ják, hogy szándékom „célba talált”.
Meggy dhettem arról, hogy mi-
lyen sokan  tekintenek ért , vagy
legalábbis érdekl  tekintettel a
Börzsönyre, a bennünket körülve-

 csodára.
 Ugyanakkor – bevallom – önma-
gammal szemben egy kicsit elége-
detlen vagyok. Bár környezetünk
természeti értékeinek felvillantása
során igyekeztem a látnivalók mé-
lyére hatolni, megtalálni, bemutat-
ni az él helyek és az él világ mé-
lyebb összefüggéseit, érzem, hogy
a Börzsöny erdeje több, sokkal
több annál, mint amit abból láttatni
sikerült. Be kell látnom, hogy bár-
mennyire is otthonosan mozog va-
laki az erd k, a hegyek, a termé-
szet világában  annak nagyszer -
ségét nem lehet szavakba önteni.
Mindezt (nagy ravaszul) azért bo-
csátom  el térbe,  mert  most  az  ed-
digieknél sokkal nehezebben meg-
fogalmazható dologról kellene ír-
nom. Arról, hogy mit jelent az erd
az  ember számára,  arról az érzés-
világról  ami az erd ben
„barangolva” elönt bennünket.
 Hogyan írja le az ember azt a
millió mozaikból álló képet, ami a
belépés pillanatában  a szemünkbe
vetül. Hogyan írjuk le a színek ka-
valkádját, a formák harmóniáját, a
szerteágazó gerincek szelíd hullá-
mait, a völgyek rejtelmeit, a csú-
csok ostromlott várfalként kiemel-
ked  sziklaormait?

 Hogyan írjuk le a fények és ár-
nyak játékát, az esti homályt, az éj-
jel hallgatag sötétjét, a kel  nap
nyújtózó sugarait, a fény sújtotta
tisztások der jét, a magasban szál-
longó felh rongyok hegyoldalakon
átvonuló árnyékát.
 Aztán - hogyan írjuk le a csen-
det? Az élettel teli csendet. A pa-
takmeder legömbölyített kövein át-
bucskázó víz csacsogását, a hajnal
ezerhangú madárcsicsergését, a
harkály kopácsolását, a távolból
hallatszó kakukkszót, a rigók bú-
csúzó esti trilláit.
 Mely szavak adják vissza a szel-

 által éppen, hogy mozgatott le-
velek halk suttogását, az er sebb
szél suhogását, a vihar zúgását,
melyek a hulló falevelek szi zize-
gését, a frissen hullott hó téli né-
maságát.
 Tudom, nem szabadna ellent-
mondó megállapításokra vetemed-
ni,  de  most  mégis  azt  teszem.  Az
erd  ezen természetes neszeit az
ember a csend részeként érzékeli.
 Azt hiszem, hogy helyes, ha nem
próbálkozom tovább a lehetetlen-
nel, a természet nyújtotta szépség
emberi nyelvre való lefordításával.
E célból inkább átadom a szót a ne-
mesebb érzelmekre jobban ráhan-
golódott íróknak, költ knek, fes-

knek, szobrászoknak, hiszen a
vészek mindegyike megpróbál-

ta, vagy próbálgatja saját – kifino-
multabb  eszközeivel megfogal-
mazni az embernek a szabad ter-
mészethez való viszonyát.

Koroda Miklós így írta le az
egyes fafajokról alkotott pillanat-
nyi benyomását: „..a tölgyek mél-
tóságosak, az ezüst hárs lányosan
karcú, a nyír libben , tündérked
táncosn ,  az öreg f zek kedélyes,
kövér kanonokok, a juharok széllel
bélelt könnyed, finom bohócok, a
rezg  nyárfák locsogó, fecseg  te-
remtések, míg a göcsörtös törzs
fekete-nyárak komorak, elkesere-
dettek, melyeknek még négyszögle-
tes f részes szél  levelei is ellensé-
ges indulatokat sugároznak”.
 Legnevesebb magyar vadászunk
Széchenyi Zsigmond így vall erd -
szeretetér l: „Nincs szebb az ezüs-

tös törzs  magyar bükkerd nél, s
nincs szebb a benne orgonáló ma-
gyar szarvasbikánál.”
 Hasonlóan vélekedik Herman
Ottó is, ki az id s bükkösöket gót
székesegyházként írja le.

Dutli-Rutishauser svájci író az
erd vel kapcsolatosan úgy érzi,
hogy ott „…a sz kszavú beszélge-
tések súlyt és jelent séget kapnak a
suttogó csendben…”, majd azt ír-
ja: ”Belépve a szálerd  h vös
csendjébe, a lélek leveti sz k bur-
kát és átadja magát az si élet so-
ha fel nem fogható titkának, ahogy
azzal szinte már csak az erd ben
és a hegyekben találkozhatunk.”

 Az erd  a népek kultúrájának
történetében, a m vészi ihlet forrá-
saként a festményekben, a regé-
nyekben, a versekben, a szobrok-
ban, a zenem vekben mindenkor
jelent s szerepet játszott és játszik.
Népdalaink nagy része természeti
képekkel kezd dik. Mondavilá-
gunk szintén számos helyen kap-
csolódik ahhoz.

Pet fi költészetében a természeti
táj nem pusztán lírai témaként, ha-
nem a haza részeként jelenik meg.
Arany János - verseiben - az id s
fák szinte áhítatos tiszteletér l vall.
Gárdonyi Géza veiben a civili-
zált embernek a természet utáni
nosztalgiája fejez dik ki. Juhász
Gyula legjellegzetesebb alkotásai a
híres tájversek.
 A tájképfestészet leggyakoribb
témája szintén az erd . „Út a
Fontainebleau-i erd ben”, vagy az
1876-ban festett „Erdei út” cím
festményével talán a fény és ár-
nyék hatását különlegesen kedvel
Paál Lászlót tartjuk a legnagyobb
erd fest nknek, (olyannyira, hogy
még Munkácsy Mihályra is hatás-
sal volt), de Barabás Miklós a
„Vásárra induló román család”
bükkfaábrázolása, Mészöly Géza
„R zseszed k”, Szinyei Merse Pál
„Szurkos feny ”, vagy Ferenczy
Károly csodálatos „Madárdal” cí-

 képe, sok más alkotással egye-
temben méltó társai azoknak.
 Az erd  hangjai újból és újból
visszaköszönnek a zenei m vek-
ben is. Alig van zeneszerz , ki
nem talált és választott volna meg-

örökítend  harmóniát az erd  sze-
líd  zsongásában, a madarak önfe-
ledt énekében, a víz csobogásában.

Beethoven közismert természet-
rajongása a „VI. Pastorale” szimfó-
niában fejez dik ki a legteljeseb-
ben. A Bécs körüli erd ben, vagy a
Martonvásári parkban sétálva talál-
ta meg betegsége miatt meghason-
lott lelkének békéjét.
 Hasonlóan erdei ihletés Haydn
„Vadászat” nevet visel  szimfóniá-
ja is. Prokofjev:  „Péter és a farkas”
cím  népmeseszer  m vében a
madarakat a fuvola, a vadászatot az
üt hangszerek hangján szólaltatja
meg.
 Világhír  magyar zeneszerz ink
közül Liszt Ferenc veib l, Bar-
tók Bála „A fából faragott királyfi”
cím  táncjátékából egyaránt kihal-
latszanak az erd , a csobogó patak
hangjai, míg az utóbbi „Cantata
profana”-jában már szinte elemen-
táris er vel van jelen a természet.
 Befejezésül három gondolat:

 Az erd vel kapcsolatos irodalmi
veknek, verseknek, leírások-

nak, a természet képz vészeti
eszközökkel, festményekben,
szobrokban való ábrázolásuknak
van egy közös, jellegzetes voná-
sa. Hiányzik bel lük minden,
ami harcos, ami uralkodó. Raj-
tuk, bennük mindig a békesség
honol.
Talán nem szentségtörés, ha kije-
lentem, hogy minden ismételt
próbálkozásaik ellenére még a
legnagyobb m vészek sem tud-
nak szebbet alkotni mint a való-
ságos természet. Egymáshoz vi-
szonyított nagyságuk abban kü-
lönbözik, hogy melyikük tudja
azt a legjobban megközelíteni.
A fentiek után nyilván nincs
merszem, hogy az erd  szépsé-
gét, nagyszer ségét bármilyen
cirkalmas mondatba próbáljam
megfogalmazni. Az viszont bizo-
nyos, ha lenne ilyen mondatom,
abban az „áhítat” és hatását ille-

en a „megnyugvás” kifejezések
valamilyen összefüggésben  biz-
tosan szerepelnének.

Teszáry Károly

Barangoló VIII.
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A szépet csodálni,
Az igazat óvni,
A nemeset tisztelni,
A jót körülölelni,
Ez vezeti az embert
Az életben célokhoz.

Steiner, Rudolf

Jó volt újra együtt
lenni…

Id sek napja 2008. május 16.
Eltelt egy év és ismét sikerült
együtt örülnünk egymásnak, azok-
nak a régi barátainknak, akikkel
ritkán, vagy talán csak itt az Id sek
Napján találkozunk.
 Sikerült az idén is nagy szeretet-
tel jó hangulattal és vendéglátással
megörvendeztetni „szépkorú” lako-
sainkat.
 A szép számban összegy lt ven-
dégeinket nagy tisztelettel és szere-
tettel köszöntötte Tóth János pol-
gármester úr, Gottfried Richárd
tiszteletes úr a református egyház
részér l, valamint Gy ry Csaba
plébános úr a katolikus egyház
részér l.
 E szép és nemes rendezvényünk
sikeréhez nagyban hozzájárultak a
helyi vállalkozóink: „Marton Pék-
ség” Marton István és családja,
Nagy Mónika „Mona Lisa”
Pizzéria és Ételbár, Molnár
Istvánné Mini ABC, Miklós István
szikvízkészít ,  Bagó  és  Bagó  Kft.
Bagó István dolgozója, polgármes-
ter úr és a képvisel testület tagjai,
Karitász csoport tagjai, és azok
akik saját készítés  süteményeik-
kel járultak hozzá e szép rendezvé-
nyünkhöz. Mindenkinek hálás
köszönet.
 Szeretnénk megköszönni Mocsá-
ri Gergely igazgató úrnak a hely

biztosítását az iskolában, a Dekorá-
ció.net Kft-nek Kiss Gerg és
Kucsera Balázs uraknak a díszítést,
Csabuda Péter úrnak és tanítvá-
nyainak a zenét, az Óvoda nagy-
csoportosainak és az ket felkészí-

Marton Zoltánné és Löfler Rená-
ta óvónéninek a gyönyör szép

sort. Udvari Gáborné-nak a
versmondást…
 Itt szeretnénk köszönetet monda-
ni a Békástó Panzió vezet jének
Zsiga Mihály úrnak, hogy ismeret-
sége révén megtisztelt minket az-
zal, hogy megívta vendégszereplés-
re a Kartali „Nefelejcs” Vegyes
Kórust, mely színvonalas, igényes

sorával nagyon jól szórakoztatta
a szépkorúakat. Hálásan köszön-
jük, hogy idejüket nem kímélve
elfogadták a meghívást.
 A sok szép m sor után a képvi-
sel testület és a Karitász csoport
tagjai a polgármester úrral és jegy-

asszonnyal az élen felszolgálták
a bort a finom gulyást és sütemé-
nyeket.
 Mindezek után, hogy senki
gyomrát meg ne üljék a finomsá-
gok következett a helyi „K szirt”
Néptáncegyüttes fergeteges táncbe-
mutatója, akik szokásukhoz híven
ismét feltették az „í-re” a pontot
pörg s jó hangulatú el adásukkal.
Köszönet érte Szalay Antal vezet -
jüknek és az együttes minden tag-
jának.
 Olyan kedvet csináltak, hogy
fájós lábat, derekat nem kímélve
szinte mindenki táncra perdült.
 Hazafelé menve azt mondták,
hogy jöv re is szeretnének ugyan-
ilyen jó hangulatban itt lenni.
 Bízzunk benne, hogy ez a kíván-
sága mindenkinek teljesül!

Poszpisel Gyuláné

Jót tenni jó…
gy jtés a torockói árva

gyermekeknek

Plébánosunk, Gy ry Csaba Atya
tavalyi nyári erdélyi útja során a
fest i szépség  Torockóra is elju-
tott, ahol rátalált a Böjthe Csaba
testvér által alapított árvaházra.
 Ott megismerkedett a vezet jük-
kel és a gyermekekkel, mivel több

Nem vagyok öreg, de még emléke-
zem azokra az id kre, amikor úgy
mentünk el otthonról, hogy nem
zártunk kaput, ajtót. A jelen körül-
mények között már nap közben is
zárom a kaput, ajtót, 40 kg-os ku-
tyát tartok (már hozom a párját is!)
Kis falunk népessége b vül, de
sajnos olyan irányban, ami hátrá-
nyosan érinti mindannyiunk élet-
min ségét. Mir l is van szó?
 Megjelentek falunkban a furcsa
emberek, furcsa autóikkal, egyre
többször éreztük azt, hogy felmér-
nek  minket.  Felmérik  a  terepet,  a
menekülési lehet ségeket, az er -
viszonyokat.
 Rám ember még nem merészelte
azt mondani, hogy gyáva vagyok,
de jól megfontolt saját érdekeimet
tekintve a gyermekeimet kíséret
nélkül már nappal sem engedem
sehová!
 Aki ezeket a sorokat olvassa,
kérem, gondolkodjon el az alábbia-
kon:

Mindenki ismer olyan embert a
faluban, f ként id seket, betege-
ket, egyedülállókat, akiket meg-
loptak, betörtek hozzá, a nehezen
(gyakran tetemes banki adóság-
gal terhelt) vett tárgyait elvették,
kirabolták. Ki lett a következ ?
Sokunk már küls  földeken nem
is termel. Minek? Azért, hogy
valami „megélhetési” b nöz
zabálja meg? Össze kell fog-
nunk!

 Több megoldás létezik.
1.  Engem személy szerint nagy

megnyugvással tölt el a rend rök
látványa. Minden hibájuk ellené-
re a REND RÖK ÉRTÜNK
VANNAK. Rendesen dolgoznak,
becsülettel szolgálnak, pedig a
közvélemény mást gondol. TÉ-
VEDÉS! Aki nem ismeri a bels
viszonyokat, az nem tudja, hogy
hiába tudják ki az elkövet , sok
esetben hiába fogják el a b nö-

t,  gúzsba köti  ket  a  „NAGY
MAGYAR VALÓSÁG”, a tör-
vények, stb. Tessék bízni rend-
reinkben! Bárki, akinek valami-

lyen információja van, esetleg
látott, hallott valamit, nyugodtan
állítsa meg a jár rautót, menjen
oda a rend rhöz! Nem kell félni!

2.  Polgár rség! Igenis szükség van
az emberek egymás iránti áldoza-
tára ahhoz, hogy békében élhes-
sünk. A polgár rök ingyen, saját

szabadidejükben tevékenyked-
nek. Kevesen vannak. Több pol-
gár r kell! F leg kora este és az
éjszakai órákban. Mindenkinek
be kell látnia, hogy saját bizton-
ságunk érdekében magunknak
kell áldozatot hoznunk.

 Talán nézzük a dolgot egy másik
oldalról:

Ha valaki megtudja, hogy kik
bántották, lopták meg, az fordul-
jon a nyomozó hatósághoz. Ne
vegye senki saját kezébe a meg-
torlást! Sajnos az önbíráskodót
jobban megbüntetik, mint azt, aki
lopott t le. Jelen viszonyok kö-
zött senkinek ne legyen kétsége
afel l, hogy a bíró jobban meg-
bünteti mint a tolvajt!
Tanú kell! Senki se féljen elmon-
dani, hogy mit tud, látott, hallott.
Minél többen jelentkezünk tanú-
nak, annál er sebb a vád, annál
biztosabb, hogy az ügyvédjeik
nem tudják kimosni az elkövet -
ket. Sok emberrel nem mernek
szembeszállni! Nem ér meg a
börtönbüntetésük pár év nyugal-
mat a közösségnek?
Mindenki figyeljen a szomszéd-
jára! F ként, ha id s, egyedülál-
ló, beteg.
Gyanús embert l tessék megkér-
dezni, mit keres, mit akar, ha
olyan, tessék rend rt hívni!
Idegen autó, gyanús ember, tes-
sék felírni a rendszámot, autót,
típust, az érkezés id pontját.
Kés bb lehet, hogy szükség lesz
rá.
Semmiféle értéket jelent  tár-
gyat, eszközt ne tartsunk olyan
helyen, amit nem lehet zárni,
nem szabad olyan helyen tartani,
ami pl. az utcáról jól látható.
Ha zárt udvarunk, kertünk van
tessék szabadon engedni a ku-
tyát!

 Egyszer  dolgok ezek, de ilyen
békés eszközökkel is meg tudjuk
védeni magunkat.
 A  cél  az,  hogy  saját  magunkra
támaszkodva is er szak nélkül meg
tudjuk védeni a közösséget. Min-
denkinek tudomásul kell venni,
hogy rosszindulatú b nöz  elemek
élnek közöttünk, akiknek csak a
tulajdonunk számít, de nekik meg
azt kellene felfogniuk, hogy mi
nem fogjuk hagyni magunkat.
ELÉG VOLT!

TUSI

Bajok vannak…

kb. 25 kg-os doboznyi tartós élel-
miszer és fogyasztási cikk gy lt
össze.
 Köszönet illeti a kedves híveket
adományaikért és Ili nénit, aki a
Plébánián összegy jtötte ezeket, a
Karitász Csoport tagjait, akik az
adományokat rendszerezték és
dobozokba csomagolták.
 Külön megköszönjük Mikita
Jánosnak, hogy Pünkösdhétf n a
saját autójával elszállította

napot is velük töltött közelr l lát-
hatta az életüket, és megtapasztal-
hatta mindennapi gondjaikat is.
 Ezen gondok közül a legszembe-

bb a szinte mindennapos élel-
miszer hiány volt. Ezen felbuzdul-
va plébánosunk elbeszélése és
ötlete alapján gy jtést kezdemé-
nyeztünk a hívek körében e gyer-
mekek számára, idén tavasszal.
 A hívek nagy lelkesedéssel ada-
koztak, így több mint 30 egyenként

Torockóra az adományokat, t
elkísérte Kovács Nándor egyház-
községünk képvisel je.
 A torockói gyermekek és neve-

ik hálás szeretettel fogadták az
adományokat.
 Szeretnénk, ha ennek a történet-
nek lenne folytatása is…

Poszpisel Gyuláné
Karitász csoportvezet



ni sem tudták, milyen is lesz iga-
zán. A csendes befelé figyelés
váltotta fel az izgalmakat, amikor
Jézus helyet foglalt bennük, szívük
oltárán. Akkor arra kértem a Jó
Istent, tartsa meg ezt a hét lelket
közel az oltárhoz. Legyen meg
bennük a hajlandóság, hogy tovább
is  szolgálják  az  Ég  Urát.  Hogy  a
csendes befelé figyelést felválthas-
sa a felfelé figyelés készsége. Kö-
szönet a szül k áldozatkészségéért,
segítségéért. Isten áldja meg ket!
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Gondolatok szárnyán

Els áldozás
„De aki eszi az én testemet, és
issza az én véremet, annak örök
élete van, és én feltámasztom t az
utolsó napon.” Jn 6,54
 Nagy kegyelem az Úr Jézustól,
hogy önmagát tette táplálékká
számunkra. Minden áldozás alkal-
mával bennünk vesz szállást Isten
egyszülött Fia.
 Május 18-án kett s ünnepe volt
az egyháznak: Szentháromság

„Mindeddig megsegített bennünket
az Úr!” – 1 Sámuel 7, 12

REFORMÁTUS HÍREK
Egy közösség élete akkor teljes, ha
mindig történik valami. Ha az élet
nem stagnál, hanem tudunk örülni a
már megélt, örömteli alkalmaknak,
amelyek immár mögöttünk vannak,
és tudunk készülni az éppen el t-
tünk álló feladatokra is. Ezért érez-
tük fontosnak ujjhegyre szedni a
mögöttünk és el ttünk lév  fonto-
sabb alkalmakat.
 - Húsvét ünnepére b nbánati
alkalmakkal készültünk, a nagyhét
folyamán. Március 22-én gyerme-
keink vehettek részt egy közös
húsvéti készül désen, ahol közös
éneklés, imádság után Jézus szen-
vedéstörténetér l beszélgettek,
majd kézm ves foglalkozás követ-
kezett. Húsvét ünnepén Dienes
Dénes V. éves teológiai hallgató
szolgált közöttünk.
 - Március 30-án gyülekezetünk-

l közel 30-an tettünk látogatást a
Balassagyarmati Református Egy-
házközségben. A találkozó apropó-
jául szolgált, hogy ezen a délutáni
alkalmon az Igét lelkészünk hirdet-
te és énekkarunk is készült egy
rövid szolgálattal. Az el re begya-
korolt darabok mellett voltak olyan
énekek, amelyeket a házigazdáink-
kal közösen tudtunk énekelni, így
érezhettük meg a testvéri közösség
jó ízét, amely a szeretetvendégség
során még inkább kiteljesedett.
 - Egyházunkban 2008. köztudot-
tan a Biblia Éve, ezért fontosnak
éreztük, hogy közösségünkben még
jobban rámutassunk az Igeolvasás
fontosságára, továbbá arra, hogy a
Biblia magyar nyelvre fordításának
nagyon komoly református vonat-
kozása van. Ennek jegyében szer-
veztünk egy kirándulást május 2-3-
ra, melynek keretén belül a magyar
bibliafordítás és reformáció szem-
pontjából fontos helyeket látogat-
tuk meg, többek között Göncöt,
Vizsolyt és Sárospatakot, de el-
mentünk a nemrégen újjáépített
miskolci deszkatemplomba és a
mádi református gyülekezetbe is.
Diósjen l 45 f  vett részt a kirán-
duláson, melynek során nemcsak a
látványosságok és tárgyi emlékek
megtekintése által tölt dhettünk
fel, hanem Urunk kegyelméb l
lelki táplálékban is részesültünk,

hiszen Dr. Nagy Antal Mihály és
felesége hirdette közöttünk az Igét
egy esti és egy reggeli áhítat során.
Mindketten a Sárospataki Refor-
mátus Teológiai Akadémia nyugdí-
jas tanárai. Kicsit fáradtan, de él-
ményekkel gazdagon érkeztünk
haza a messzi távolból.
 - Május 4-e idén az édesanyák
ünnepe volt. A hittanos gyerekek
szorgalmasan készültek a templomi
ünnepségre, hogy meglepjék édes-
anyjukat egy-egy rövid verssel,
énekkel és egy szál virággal. Ez a
nap minden felekezet életében
nagyon fontos, de számunkra,
diósjen i reformátusok számára
azért is, mert konfirmandusaink
ezen a napon adtak számot a gyüle-
kezet el tt az eddig megszerzett
ismereteikr l, illetve ezen a napon
tettek fogadalmat is. Idén 7 fiatal, 3
fiú és 4 lány készült  e fontos alka-
lomra. Ezt követ en Pünkösd ün-
nepén szüleikkel és a gyülekezet
feln tt tagjaival közösen járultak az
Úr szent asztalához, úrvacsorai
közösségben. Az ünnepek alatt
közöttünk szolgált a budapesti
teológia követe: Négyesy Adrienn
V. éves teológiai hallgató.
 - Június közeledtével lassan
elérkezünk a Baba-mama Kör, az
Asszonykör  és  a  Fiatal  Házas  Kör
utolsó alkalmaihoz, de sszel sze-
retnénk tovább folytatni összejöve-
teleinket, s t a nyár folyamára is
tervezünk egy-két találkozást, ki-
csit kötetlenebb formában.
 - A hittan-évzáró istentisztele-
tünket június 8-án szeretnénk meg-
tartani, de a nyári szünet idejére is
tervezünk programokat gyülekeze-
tünk gyermekei részére. Napközis
táborunk június 30-a és július 4-e
között kerül megrendezésre, majd
pedig ennek lezárásaként, július 5-
én tartjuk a Családi Napot. A nem
helyben megrendezett hittanos és
ifjúsági táborok id pontja még
egyeztetés alatt áll, de szeretnénk,
ha ezekre is sor kerülne.
 Hálásak vagyunk Mindenható
Urunknak a megélt eseményekért,
hiszen mindezek az alkalmak túl-
mutatnak az emberi er feszítése-
ken. Az elkövetkez  id szakban is

le várjuk a segítséget és az ál-
dást.

Gottfried Richárdné
              ref.  lelkész

Imádság Pünkösdre
…” J vel bár nem jössz tüzes nyelv képében,
Óh, jöjj hozzánk Lélekben.
Jelenj meg szívünk titkos rejtelmében,
Hogy érezzünk, habár nem láthatunk.
Óh légy vezérünk, ha körülfog kétely,
Ha vakság vagy hitetlenség támadna bennünk.
Világolj, bíztass, mélyíts, emelj fel,
Szálld meg szívünket megannyi er ddel…”

 (Szász Károly: Buzgóságok könyve, 1892)

Június havában
Nézz csak körül, most dél van és csodát látsz,
az ég der s, nincs homlokán red ,
utak mentén virágzik mind az akác,
a csermelyek arany taréja n
a fényes leveg be villogó jeleket ír
egy lustán h sköd  gyémántos test  nagy szitaköt .

Öreg gazda szerint
Ha száraz a nyár eleje
Szent Vid b  es t hoz,
Szavamra ezt elhidd!
Margit-napi es cseppek
Tizennégy napig peregnek.
János napi zivatar
Negyven napig elvakar.

Május végi gondolatok
Szinte hétr l-hétre súlyos gazdasá-
gi intézkedések terhelik életünket.
Az üzemanyag heti áremelése min-
den termékre kihatással van. Már
el re várhatjuk a behirdetetett eme-
léseket a gázra, az élelmiszerre vo-
natkozólag, hallhatjuk vagy tudhat-
juk, hogy emberek, családok adó-
sodnak el, sok önkormányzat pénz-
ügyileg ellehetetlenül, a kis falvak
nehéz helyzetbe kerülhetnek.
Ugyanakkor tudomásul kellene
végre venni az ország vezet inek –
amit már sok tudós hazánkfia el-
mondott –, hogy Magyarország
fenntartó ereje mindig a vidék volt.
Luxusnak mondható az, hogy sok a
parlagterület – a szöcskelegel  –
ugyanakkor drága a gabona, a ke-
nyér és a többi árucikk. A föld a
nemzet testét alkotja, mégis kiáru-
sítjuk. Mindemellett sok a munka-
nélküli ember, de a mez gazdasági
termékeink helyi felhasználásával
– nem a spanyol vagy, más termék
behozatalával – ez is részben meg-
oldódna. A magyar vidéknek táj-
egységenként megvoltak, vagyis
meglennének a hungaricumai.
 Mily  jó  lenne  mai  is  azokkal  a

szép gondolatokkal élni, amit Móra
Ferenc írt néhány évtizeddel ez-
el tt: „El ttem, mögöttem, körülöt-
tem, mindenfelé zeng már a fürjek
himnusza, az ég madaraié, akiknek
nincs halhatatlan lelkük, tehát nem
teremtettek maguknak valutát, há-
borút, Zürichet, jóvátételt, devizát,
és  nem  tudnak  mást  ma  sem,  mint
amit akkor tudtak, mikor az Ember
Fia a földön járt, és rajtuk nyugtat-
ta szelíd szemét. Szeretnek, fiókákat
nevelnek és örülnek a világnak,
amelyet az Isten szépnek és szabad-
nak teremtett.”
 A májusi ünneplések közepette a
mi gondolataink is néha-néha fen-
nakadnak, ha a helyi témákat ele-
mezgetjük. A problémákkal ne-
künk is szembe kell néznünk, nem
szabad azokat véka alá rejteni. Egy
idegen, aki csupán néhány órát
vagy napot tölt el falunkban lehet,
hogy csak a szépet akarja kiemelni,
de nem tud meggy dni a valós
helyzetr l.
 Többek véleményét is leírva, az
iskolában járt – az el  lapunkban
közölt levél írója – sem gy dhe-
tett meg két óra alatt az iskolai
helyzetr l, a várható következmé-
nyekr l.
 Sajnos ezen a néz szinten van-
nak a fels bb vezet ink, akik nem
akarják látni a falvak nehéz problé-
máit.
 Különböz képpen ki-ki más jel-

vel értékeli a mai élethelyzetet:
cudar világ, betyár igazságtalan, er-
kölcstelen, hazug, korrupt.
 Talán azt a jelz t nem hallhattuk,
hogy becsületes igazságos világban
élünk. A rendeletek, szabályok be-
tartása tenné rendezettebbé életün-
ket. Vajon lehet-e ha olyan rende-
letet is hoznak ami csak egy-egy
réteg érdekeit segíti? Példákat nem
akarnék kiemelni.
 Talán a mai embereknek nem
kellene-e a legnagyobb „rende-
letet” a Tízparancsolatot betartani?
Mindenkinek naponta el kellene
azon gondolkodni: megtettem-e
mindent, hogy boldogabb legyen a
környezetem, a falum, a családom,
az ország.
 Egy bölcs szavait idézve:
„Hiábavaló emlékm vet állítani,
emlékezetünk fennmarad, ha éle-
tünkkel kiérdemeltük.”
 A gazdasági tényez k elemezge-
tése mellett ne hagyjuk ki a szín-
skála minden színével tündökl
májusi természetet. A virágok min-
dig felüdítik az ember kedvét, talán
még azét is aki a parkban lév  virá-
gokat letépi. Egy-egy településre
érkezve mindjárt felt nik, hogy an-
nak lakói mennyire szeretik a virá-
got.
 Legyen nekünk is, falunk lakói-
nak ez egy mérce, hogy az ide ér-
kez  idegen azzal a véleménnyel
távozzon: ebben a faluban is virá-
got szeret  emberek élnek.

Vsmy

vasárnapja és a 3. osztályosok
els áldozásának napja. Hét fehér-
ruhába öltözött gyermek vonult be
a gyönyör en feldíszített templom-
ba, hogy el ször vegyék magukhoz
Krisztus szent testét és vérét. Hét
apró papírból hajtogatott szívet és
bennük elrejtve hét titkos üzenetet
vittek az oltárhoz; az  áldozati
ajándékaikat.
 Izgalom ült a szemükben, várták
a nagy Találkozást, amir l már
olyan sokat kérdeztek, de elképzel-



A CivilDió – Fiatalok Diósjen -
ért Egyesület fennállásának máso-
dik éve még az Egyesület helyke-
resésével telt el községünk,
Diósjen  közösségi életében.
 Induláskor megpróbáltunk minél
több mindent magunkra vállalni
azt gondolván, hogy a mi er nk
végtelen és megbirkózunk minden-
nel. Aztán rá kellett jönnünk, hogy
bár még mindig nagyon sok vál-
toztatni való van, nem minden te-
rületen a mi segítségünkre van
szükség. Így a 2007-es évben igye-
keztünk megtalálni azokat a terüle-
teket, ahol az Egyesület valóban
segítséget tud nyújtani.
 Sokat tanultunk a 2006-ban le-
bonyolított rendezvényeinkb l is.
Sajnos akadnak olyan alapító ta-
gok, akik elmaradnak a CivilDió
Egyesület mindennapjaiból, de
szerencsére vannak új tagjaink,
akik lelkesedése tovább viszi a
többieket.
 Ez évben el ször vettünk részt
az országos Közöd! programban,
amikor is az Önkormányzat szer-
vezésében a többi helyi civil szer-
vezet és a falu lakóinak bevonásá-
val falutakarítási napot tartottunk.
2007-ben új kihívás volt számunk-
ra a Gyermeknap megrendezése.
 Az Egyesület 2007. évi f  prog-
ramjai a már megkezdettek folyta-
tása, mint például a II. CivilDió
Vándorkupa megrendezése. Új-
donság az el  évihez képest,
hogy külön csoportban vettek részt
a n i focisták.
 Az év, számunkra sok munkát
adó eseménye a helyi mozgó-
könyvtár beindítása volt. Több
mint 2000 könyvet mozgattunk
meg, leltároztunk újra és sajnos so-
kat kellett leselejteznünk rossz ál-
lapota miatt.
 A könyvtár október elején nyi-
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Áprilistól már keddenként is várunk mindenkit folyamato-
san 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

Közhasznúsági jelentés 2007

Május 1.  a foci ünnepe
Egész napos labdarúgótornával
tettük emlékezetessé az idei május
elsejét. Három korosztály számára
szerveztünk mérk zéseket, ame-
lyen a 3 diósjen i  csapat mellett 8
vendég egyesület képviseltette
magát. Délel tt 10 órától 17 óráig
folyamatosan zajlottak a mérk zé-
sek, és a szépszámú néz sereg
szebbnél szebb játékban gyönyör-
ködhetett.
 El ször a 2001-2002-es születé-

 korosztály mérk zéseit rendez-
tük meg, amelyen a következ
eredmények születtek:

Diósjen  – Vác Titán SE          4-0
Diósjen - Balassagyarmat        1-0
Vác Titán SE – Balassagyarmat   2-1
Diósjen  – Vác Titán SE             3-1
Diósjen  – Balassagyarmat         3-0
Balassagyarmat – Vác Titán SE   5-2
I. Diósjen 12 pont
II. Balassagyarmat  3 pont
III. Vác Titán SE      3 pont

 A diósjen i csapatnak ebben az
évben  ez  volt  a  8.  tornája,  és  a  8.
tornagy zelmét aratta. A csapatban
a következ  játékosok szerepeltek:
Marton Kevin, Surin Máté,
Mazzonetto Nicolo, Mazzonetto
Alessio, Alaksa Dávid, Pálinkás
Martin, Lengyel Katalin, Varga
Zoltán.
 Legjobb játékos különdíjban
részesült Mazzonetto Alessio és
Mazzonetto Nicolo.
 Ezután az 1999-2000-es születé-

ek tornája következett, melyen a
következ  eredmények születtek:

Diósjen  – Szendehely  0-0
Vác Titán SE – Vác Deákvár  5-0
Diósjen  – Vác Deákvár         2-0
Vác Titán SE – Szendehely     1-0
Diósjen  – Vác Titán SE         1-0
Vác – Deákvár – Szendehely  0-0
I. Diósjen     7 pont
II. Vác Titán SE  6 pont
III. Szendehely     2 pont
IV. Vác Deákvár   1 pont

 A gy zelmet a következ  játéko-
sok vívták ki: Baki Csaba, Kovács
János, Poszpisel Olivér, Filip Dá-
vid, György Dávid, Bartus István,
Pécsi Róbert, Csonka Gerg , Len-
gyel László, Szuetta Martin.
 Legjobb kapus különdíjban ré-

szesült: Baki Csaba.

 A torna a n i csapatok mérk zé-
seivel folytatódott, ahol ezúttal
keresztben félpályán, 7+1- es felál-
lásban játszottak a csapatok. Ered-
mények:

Diósjen  – Ferencváros       1-2
Kemence- Salgótarjáni Vadmacskák 1-0
Diósjen  – Kemence                           1-1
Ferencváros – Salgótarjáni Vadmacskák 2-0
Salgótarjáni Vadmacskák – Diósjen       1-0
Ferncváros – Kemence                             2-0
I. Ferencváros         9 pont
II. Kemence            4 pont
III. Salgótarján        3 pont
IV. Diósjen            1 pont

 A Diósjen i csapatban
szerpeltek: Megyeri Lászlóné,
Haljárszki Mihályné, Haljárszki
Dóra, Harsányiné Bálint Rita,
Kaliczka Bernadett, Miklós Mária,

gér Jánosné, Pappné Freistág
Melinda, Monostori Lászlóné, Haj-
dú Barbara, Újhelyi Ildikó, Újhelyi
Tiborné.
 A legjobb kapus címét Megyeri
Lászlóné kapta.
 Ezúttal is szeretném megköszön-
ni a kis focisták szüleinek példa-
mutató munkáját, akik az el készí-
tésben, a lebonyolításban nagyon
sokat dolgoztak. Minden játékost
(110 f ), minden kísér t vendégül
láttak, minden résztvev t megaján-
dékoztak. Biztosították az érmeket,
kupákat, okleveleket, különdíjakat.
A n i torna minden szerepl jének
ebédet biztosítottak. Munkájuk
nem volt hiábavaló, mert minden
vendég jó benyomással távozott
Diósjen l!

Józsa Csaba
 testnevel

tott meg. Azóta is sok könyvado-
mány érkezett helyi lakosoktól,
akik saját köteteiket ajánlották fel.
A Maholnap Alapítvány Könyvtá-
masz 2007 elnevezés  pályázatán
nyertünk 400 ezer forint érték
könyvet, amely tovább gazdagítja
az állományt.
 2007. október 13-án megrendez-
tük a második DióFesztivált, ahova
sok helyi kézm vest hívtunk meg,
illetve olyanokat, akik munkájuk-
kal értékeket közvetítettek a láto-
gatók számára. Legsikeresebb ré-
szei a Fesztiválnak azok voltak,
ahol gyerekek próbálhatták ki a kü-
lönböz  kézm ves technikákat. De
kínáltunk programokat fiataloknak
(könny zenei koncert), a kamara-
zenét kedvel knek, volt családi ve-
télked  és ismét meghirdettük a
DiósSüti versenyt is, ahova szép
számú nevezés érkezett.
 A Fesztivál után meger södtünk
abban az elképzelésünkben, hogy
fontos Diósjen  számára az ilyen
nagyszabású rendezvény megléte,
hiszen a turisztikai vonzó erején
túl, fontos része van a helyi kultúra
bemutatásában és így annak fenn-
maradásában is.
 Szilveszterkor ismét megrendez-
tük a Szaszovszky emlékkupát.
 Az év során sok problémával ta-
lálkoztunk, de akadtak támogatók,
segít k, akik ugyancsak fontosnak
tartják az Egyesület m ködését és
az általunk szervezett programok
meglétét. Így ebben az évben is
igyekeztünk minél többet tenni
azért, hogy Diósjen  a megfelel
irányba fejl dhessen, hogy segítsé-
günkkel megtalálja helyét a mai vi-
lágban. Ezt szeretnénk folytatni az
elkövetkezend kben is.
 Az Egyesület részletes Közhasz-
núsági jelentését a honlapunkon
tettük közzé.
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Csapatunk a nehézségek ellenére is
hozza az elvárt eredményeket. Bár
nem mindig ott és akkor, amikor
arra reálisan számítani lehet.
Könny nek kikiáltott ellenfelek
visznek el pontot (pontokat), míg
er sebb csapatnak vélt együttesek
skalpját könnyedén szerezzük meg.
Persze mindez nem is olyan egy-
szer . Feln tt csapatunkat sérülési
hullám tizedeli (negyedeli!), így
mindig akad lehet sége az ifjúsági
korosztály egy-egy játékosának,
hogy a feln tt keretben bizonyít-
hassa tudását.
 Májusi hullámzó teljesítmény
mellett is még mindig a 3-5. hely
között ingázunk, ami a bajnokság
kezdetén gyönyör  álomnak t nt,
de a bajnoki szereplés során elér-
het  realitássá vált. Megismerve a
bajnokságban szerepl  együttesek
játékerejét, nem elérhetetlen álom
a következ  szezonban a megyei I.
osztályba jutás. Persze ehhez nem
csak akarat és jó játék kell, hanem
megfelel  anyagi háttér is – ami
jelenleg nem a legideálisabb.
 Változás történt az edz i szerep-

körben is: Józsa Csaba egyéb teen-
i és az edz i elképzeléseinek

nem teljesülése miatt megvált
edz i feladatkörét l. Jelenleg, mint
a csapat egyik meghatározó játéko-
sa szerepel az együttesben. Eddigi
munkáját ezúton is szeretnénk
megköszönni!
 A csapat irányítását játékos edz
min ségben Monostori László
vette át, és vezeti a bajnokság vé-
géig.
 Ifjúsági csapatunk is szépen
teljesít.
 Épp most vasárnap biztosította
be 3. helyét a tabellán, a 2. helye-
zett rhalom legy zésével. Itt
megmutatta az ifjúság, hogy van
benne kurázsi! A 20. perct l a
gólöröm mámora megfosztotta egy
játékosától a csapatot, így 10 f vel
kellett helytállni. Na de hogyan! 10

vel legy ztük otthonában a 2.
helyezettet!
 A fiatalok bizonyítják, hogy jó
edz i irányítással akár az arany-
éremért is csatába szállhatnak a
következ  szezonban.

Hornos Márton

A mérk zések:

Zajlik az élet férfi labdarúgóink háza táján

A feln tt bajnokság állása
1. Nógrádkövesd 26 22 1 3 90-30 67
2. Bercel 26 17 3 6 72-37 54
3. rhalom 26 15 4 7 61-31 49
4. Patak 26 15 3 8 50-31 48
5. Diósjen 26 15 3 8 52-35 48
6. Nézsa 26 14 2 10 47-44 44
7. Ipolyszög 26 14 2 10 41-44 44
8. Érsekvadkert 26 13 2 11 76-51 41
9. Dejtár 26 10 4 12 65-62 34

10. Magyarnándor 26 10 2 14 55-64 32
11. Nógrádsáp 26 10 2 14 49-65 32
12. Kétbodony 26 9 2 15 55-64 29
13. Nagyoroszi 26 8 1 17 33-76 25
14. Becske 26 7 3 16 52-80 24
15. Keszeg 26 4 5 17 49-70 17
16. Hugyag 26 5 1 20 31-94 16

Az ifjúsági bajnokság állása
1. Ipolyszög 26 24 1 122-17 73
2. rhalom 26 20 4 127-39 62
3. Diósjen 26 18 3 89-24 59
4. Bercel 26 17 9 83-51 51
5. Magyarnándor 26 15 7 68-38 49
6. Nagyoroszi 26 14 6 69-46 48
7. Dejtár 26 11 10 96-61 38
8. Nógrádkövesd 26 11 11 50-42 37
9. Keszeg 26 9 13 57-97 31

10. Patak 26 8 11 68-50 31
11. Érsekvadkert 26 8 16 45-81 26
12. Kétbodony 26 8 16 51-117 26
13. Nézsa 26 5 13 29-63 23
14. Becske 26 5 18 42-103 18
15. Nógrádsáp 26 3 21 36-116 11
16. Hugyag 26 2 19 27-114 11

Egyesületi hírek
Egyesületünk június hónapban
megkezdi a 2008-2009-es bajno-
ki évadra a bérletek és támogatói
jegyek árusítást. Kérjük az érdek-

ket és a pártoló tagjainkat,
hogy igényüket jelezzék az egye-
sület tagjainak. Minden igényt ki
tudunk elégíteni!
Keresünk egy kútásó mestert, aki
a pálya mellett lév  kutat ki tud-
ná b víteni annyira, hogy a gyep-
sz nyeg locsolása megoldható
legyen bel le!
Jó hír, hogy az önkormányzat
idén el ször 250.000.- Ft támo-
gatást utalt az egyesület számlá-
jára (ez kb. 10 hazai mérk zés
játékvezet i díját fedezi!).

Tabellák a 26. forduló után

II. Börzsöny Kispályás
i labdarúgó kupa

Május 24-én második fordulójához
érkezett a n i kispályás labdarúgó
sorozat. A rendez  ezúttal a Ke-
mence csapata volt.
 A terveknek megfelel en történ-
tek a dolgok. A jó szervezés, és az
id járás most kedvezett a csapatok-
nak. A napfény és a friss leveg  jó
hangulatot és nagy kedvet varázsolt
a pályákra. A mérk zések gördülé-
kenyen és problémamentesen zaj-
lottak. 10 órakor, a kemencei pol-
gármester rövid köszönt jével
kezd dött, majd a mérk zésekkel
folytatódott a küzdelem sorozat –
jól m köd , helyi játékvezetéssel.
 A lányok, asszonyok ismételten
kitettek magukért. Kulturált, sport-
szer  és helyenként jó játékkal
örvendeztették meg a szurkolókat
és önmagukat is. Itt nem volt lazí-

tás! zni, hajtani kellett a b rgo-
lyót az eredményért.
 Szóval most is err l szólt a tor-
na. Valószín leg továbbra is err l
fog szólni! Június 21-én Vácott a
Reménység pályáján kerül sor a
harmadik fordulóra. Ha az id járás
ismételten kegyeibe fogad akkor
szabadtéren, füves pályán folytat-
hatjuk a felzárkózást az élbolyhoz.
 Az els fordulós fiaskó után csa-
patunk javuló formát mutatva sze-
rezte meg a 2. forduló 2. helyezését
(1. forduló 5. helyezés), ezzel kicsit
közelebb került az érmes álmokhoz
– esetleg a kupához.
 A mai torna záróakkordjaként a
kemencei lányok pörkölttel ked-
veskedtek a torna résztvev inek,
ezzel is kellemessé és felejthetet-
lenné tették a rendezvényt.
 Ezúton is köszönjük kedvességü-
ket és szorgalmukat!

Hornos Márton

1. Erd kertes - Vác
Králik Adél(2)

0-2

2. Kartal
Volentér Anett

- Kemence
Pálinkásné Lantos Évi

1-1

3. Diósjen
Haljárszki Dóri (3)
Kaliczka Berni (2)
Miklós Márti

- Erd kertes 6-0

4. Vác
Králik Adél

- Kartal
Kontra Noémi

1-1

5. Erd kertes - Kemence 0-0
6. Diósjen - Vác

Králik Adél
0-1

7. Erd kertes
Kurucz Éva

- Kartal
Kontra Noémi (2)
Hrustinszki Döni

1-3

8. Diósjen
Kaliczka berni

- Kemence
Beini Aida

1-1

9. Diósjen
Kaliczka Berni (2)

- Kartal 2-0

10. Vác
Králik Adél

- Kemence 1-0

A 2. forduló eredménye
Vác 4 3 1 0 5-1 10
Diósjen  4 2 1 1 9-2 7
Kartal 4 1 2 1 5-5 5
Kemence 4 0 3 1 2-3 3
Erd kertes 4 0 1 3 1-11 1

Tabella a 2. forduló után
Vác 8 6 1 1 19-5 19
Kartal 8 4 3 1 15-10 15
Kemence 8 2 3 3 8-10 9
Diósjen  8 2 2 4 14-12 8
Erd kertes 8 0 3 5 6-25 3


