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A kánikula sem tartott vissza

Több mint évtizedes hagyománya
van már, hogy minden évben július
derekán megrendezzük községünk
ünnepét, a Jen -napot.
Lassan az is hagyománnyá válik,
hogy épp ezeken a hétvégeken
tombol a legnagyobb kánikula,
éves h mérsékleti rekordokat döntögetve. Így volt ez idén is, július
12-én.
Voltak pillanatok, amikor azt
gondoltuk, ember ki nem teszi a lábát a h vös szoba oltalmából, hogy
eljöjjön a rendezvényre.
Szerencsére „csalódnunk” kellett! Sok helybéli és más településen lakó honfitársunk is megtisztelt
bennünket részvételével. Jó volt
azokkal is találkozni, akik régebben itt éltek, de máshová sodorta
ket az élet. Öröm látni, amikor régi ismer sök összetalálkoznak, s
szívesen beszélgetnek el néhány
percig egymás társaságában.
A program délel tt kezd dött, a
Véndiófa parkban térzene ébresztette a falu lakosságát. A fúvósok
hangulatos zenéjét legtöbben csak
tisztes távolból hallgatták – legközelebb talán majd többen merészkednek közelebb a zenekarhoz!
Délután az általános iskola udvarán folytatódott a rendezvény. A
jelenlév ket Tóth János polgármester, Gottfried Richárd református lelkész és Gy ry Csaba plébános urak köszöntötték.
A színpadon változatos m sorok
váltották egymást. Fellépett a
Miamai Sporttánc Egyesület, a
Nógrádi Napraforgó Hagyományrz Egyesület. Els sorban a kisebbeket szórakoztatta a Torino
Cirkusz el adása. ket követ en
hastáncos hölgyek el adásában
gyönyörködhettek – gondolom f leg a férfiak. Láthattuk a berkenyei
Német Nemzetiségi Vegyeskórus
sorát, majd a balassagyarmati
Szent Imre Gimnázium táncosait.
Hangulatos zenével szórakoztatta a
Hatvan Banda a jelenlév ket, majd
mindannyiunk örömére a helyi K szirt Hagyomány rz
Néptánc

Egyesület fergeteges táncai következtek. Utánuk egy motoros ügyességét csodálhattuk és izgulhattuk
végig bemutatóját. A délutáni programot a Romalehopp csoport cigánytáncai zárták.
A m sorszámokat Mikita Orsolya konferálta a színpadon.
A gyermekeket körhinta, hatalmas csúszda, gokart, kézm ves
foglalkozások és bohóc szórakoztatták még a nap folyamán.
Az ebédl ben ízletes estebéd
(székelykáposzta) várt minden éhet. Természetesen a büfében is
fogytak a finom falatok és a hideg
italok.
Kirakodó vásár is várta az érdekket és a vásárlókat.
Hagyományainkhoz híven a komolyzene kedvel i a Harmonia
Singers esti hangversenyét hallhatták a katolikus templomban. Egyházi zenében gyönyörködhetett a
hallgatóság. Dr. Laczkovszkiné
Bartos Edit, Gombai Enik és Mészáros Judit énekeltek, Dr.
Laczkovszki Gy
orgonán játszott.
Az iskolában az este folyamán a
könny m faj kedvel találhattak
szórakozást. A sötétedésre kellemessé váló id ben a Madarak házibuli-zenekar teremtette fesztelen
hangulatban egyre többen és többen tértek vissza vacsora után. A
sportpálya megtelt táncolókkal, de
a hangulat akkor sem hagyott
alább, mikor a zenekar levonult a
színpadról. A Jen -napot kés éjszakába nyúlóan éjszakai party zárta, aminek zenéjér l Varga Gábor
gondoskodott.
Reméljük, akik ott voltak, jól
érezték magukat; akik nem jöttek
el, azokkal találkozunk a következ
Jen -napon, 2009-ben!
A szervez k nevében:
Pátyodi Cs.
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Önkormányzati hírek
kapcsolatosan. Falugy lésre megkívánom hívni a kommunikációs
vezet t,
hogy
tájékoztassa
Diósjen lakosságát a beruházásA vendégek köszöntése után Tóth ról.
János polgármester beszámolt az
27-én tárgyaltam Zanati László
el , és jelen képvisel testületi és Lengyel László urakkal a keülés között eltelt id szak alatt tör- mencei összeköt út tárgyában. A
tént eseményekr l:
tárgyalás során érvek és ellenérvek
Június 03-án Salgótarjánban ütköztetése mellett próbálta mindegy megbeszélésen vettem részt, két fél meggy zni a másikat a saját
ahol a polgármesterek véleményét igazáról. Az erdészet részér l várkérték ki a szociális segély munká- hatóan nemsokára kapunk egy
hoz való kötésével kapcsolatban. A ügyvéd által megfogalmazott levemegbeszélésen több polgármester let, melyben pontosan meghatározsürgette ennek minél el bbi beve- zák mely jogszabályokra hivatkozzetését.
nak a szóban forgó út használati
14-15-én a képvisel -testület hat hozzájárulási díj szedésének, ill. az
tagja, a jegyz asszony és egy hiva- átjárás szabályozásának kérdésétali dolgozó utazott ki Ukrajnába ben.
Macsolára ahol a terveknek megfeA képvisel testületi ülésen
lel en aláírásra került a testvérmegvitatott
témákról röviden:
települési együttm ködési megállapodás. Úgy gondolom a kiutazotFalumegújítási pályázaton törtétak mindegyike jól érezte magát,
részvétel, -zöldterületek felmivel nagyon szívélyes fogadtatásújítása, m tárgyak és játszótér
ban volt részünk.
építése.
23-án Gödöll n voltam a RegioHaladás u. hiányzó közm veinek
nális Hulladékgazdálkodási Társumegépítése, önkormányzati tellás ülésén, ahol három napirendi
kek közm vesítése.
pont szerepelt:
Általános Iskola felújítása – festés, kazánfelújítás.
1) Tájékoztatás a közbeszerzési
DIPO-tagsághoz egyszeri 20 000
eljárás jelenlegi állásáról, a
Ft-os belépési díj, valamint 5 000
„Kerepes, Ökörtelek-völgy hullaFt-os éves tagdíj megszavazása.
dékkezel központ építése és 486
db szelektív hulladékgy jt sziget
Jen napi programok el készíté(tárolóedényzettel együtt) létesítése.
se” tenderhez kapcsolódó, közbeAki részletesebb tájékoztatást
szerzési bizottsági javaslat jóváhaszeretne kapni a testületi ülésen
gyása, az elnök felhatalmazása az
történtekr l, az arról készült jegyépítési szerz dés aláírására. A
könyvet elolvashatja a polgárközbeszerzési eljárás els részére
mesteri hivatalban.
kiírt pályázaton (A GKP Kerepes
Konzorcium nyert 8.177.000 EUR
Az elkövetkez testületi ülések
ajánlattal, második helyezett a megtartására minden hónap utolsó
MOTA-ENGIL Magyarország Zrt. péntekén 18 órakor kerül sor a
8.525. 135 EUR ajánlattal ) ( a Polgármesteri Hivatal tanácsterméközbeszerzési eljárás második ben, melyre minden érdekl t
részére kiírt pályázaton a Kerepes várunk. Id pontváltozás esetén, a
2008 Konzorcium nyert 783.366 hirdet táblákon kihelyezett plakáEUR ajánlattal. Második helyezett tokon tájékoztatjuk a lakosságot.
lett a MOTA-ENGIL Magyarország Zrt. 789.579 EUR ajánlattal.

Tájékoztató a 2008. 06. 27-én
megtartott képvisel testületi
ülésr l

2) Tájékoztatás a közbeszerzési
eljárás jelenlegi állásáról, a „
Nógrádmarcali
hulladékkezel
központ építése, valamint Balassagyarmaton „A” típusú hulladékudvar és Rétságon „B” típusú hulladékudvar létesítése”
tenderhez
kapcsolódó, közbeszerzési bizottsági javaslat jóváhagyása, az elnök
felhatalmazása az építési szerz dés
jóváhagyására. ( Itt a kivitelezésre
a PGK kerepes Konzorcium nyert
4.913.948 EUR ajánlattal.) Itt második helyezettet nem hirdettek.
3) Egyebek: Caffe PR részér l
Fülöp Szilvia kommunikációs
vezet tájékoztatása arról, hogy a
településeken él k tájékoztatása és
felvilágosítása hogyan fog történni
az egész beruházás menetével

Köszönet a Jen -napon
közrem köd knek!
Idén július 12-én tartottuk a falunapot a hagyományoknak megfelel en. Az égiek jóvoltából az id járás
is kedvezett számunkra, és jó id t
fogtunk ki. Ahhoz azonban, hogy a
rendezvény jól meg legyen szervezve, helyszíne id ben legyen
berendezve, sokak segítségét köszönhetjük. Köszönet illeti azokat a
vállalkozókat, és önkormányzatokat akik támogatták e rendezvényt,
és azokat is akik felléptek, valamint a helyszín berendezésében
részt vettek. Köszönetet mondok az
Önkormányzat nevében támogatóinknak: Marton István vállalkozónak és feleségének Marikának,

Kiss Gerg vállalkozónak, Bagó
István vállalkozónak, Schmidt
Józsefné Berkenye, Dombai Gábor
Drégelypalánk, Árpás Károly
Pusztaberki
polgármesterének,
Végh Józsefnek a rétsági M vel dési Ház igazgatójának, Nógrád és
Diósjen katolikus egyházközségének. Köszönet a szervez knek
Pátyodi Csillának Repiczki Zsuzsannának, a Polgármesteri Hivatal
és az iskola dolgozóinak, továbbá
Horváth Jánosnak akinek az esti
fényeket köszönhetjük, Csurja
Lászlónak és fiainak, Kabai Lajosnak, Pobori Ferencnek, a polgár r
egyesület tagjainak a helyszín
biztosításáért, a fiataloknak, akik a
sátrak felállításában segítettek.

Ismét viharkárok
Ezúttal „megúsztuk”, mert csak
kisebb károk keletkeztek és személyi sérülés sem történt a július 4-ei
és 22-ei szélvihar miatt. Július 4-én
a Szociális Otthon bejárata el tt
egy kb. 15-20 méter magas fa
egyik vastag ága tört le és zuhant
az úttestre az er s széllökések
miatt. Szerencsére az arra járó két
gondozott távol volt a helyszínt l,
így nem történt nagyobb baj. 22-én
pedig egy lakóház tet zete sérült a
Kossuth úton és egy fa d lt rá a
telefonvezetékre és rongált meg
egy kerítést a Hegyalja úton. Mindkét esetben az Önkéntes T zoltó
Egyesület tagjai, rövid id n belül
a helyszínre érkeztek és kezdték
meg a károk elhárítását. Köszönet
az érintettek nevében a gyors és
szakszer segítségért.

Diósjen szolgálatáért
díj átadása
Az
önkormányzat
képvisel testületének döntése alapján ebben
az évben két f kapta ezt az elismerést. Az Önkéntes T zoltó
Egyesület fennállásának 120. évfordulóján május 3-án, Kabai Lajos a t zoltó egyesület parancsnoka
vehette át ezt az elismerést, aki a
z és katasztrófavédelem terén,
hosszú éveken keresztül kimagasló
teljesítményt nyújtott. A Jen napon pedig Mocsári Gergely iskolaigazgató úrnak gratuláltunk ehhez
az elismeréshez, a 27 éven keresztül kimagasló módon végzett iskolaigazgatói, tanári munkájáért, és
az elért eredményekért. Mindkét
díjazottnak az Önkormányzat nevében gratulálok, és megköszönöm
munkájukat, segítségüket, amire a
jöv ben is számítok.

Felhívás!
Ezúton felhívom a tisztelt eb-tartók
figyelmét, hogy az Önkormányzat
többszöri figyelmeztetése ellenére
sem javultak az állapotok az ebek
tartására vonatkozóan. Sok az utcá-
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kon kóborló, és a közúti, valamint
a gyalogos közlekedést veszélyeztet eb. El fordult az is, hogy feltteket, iskolába járó gyermekeket
félemlítettek meg. Az országban
sajnos egyre több helyen már halálos sérülést is okoztak a nem megfelel módon tartott kutyák. Több
alkalommal volt szükség arra, hogy
a gyepmestert kihívjuk, és elszállíttassuk az utcán szabadon kóborló
állatokat. Ennek költsége igen
tetemes, melyet ez idáig az önkormányzat fizetett. El fordult, hogy a
már befogott kutyát a gazdája a
gépjárm l kérte le és a gépjárm
üresen távozott, de a kiszállási
díjat, ami szintén nem kevés, azt az
Önkormányzatnak akkor is meg
kellett fizetni. Ezért a településen
összeírásra kerülnek az ebek, és az
oltási bizonyítványok bemutatására
kötelezzük gazdáikat. A szabadon,
az utcán tartózkodó ebeket fényképezni fogjuk a beazonosítás végett.
A már befogott ebeket pedig nem
lehet a gépjárm l levenni, csak a
menhelyb l lehet kihozni, amenynyiben a bírságot kifizetik. Amenynyiben a lefotózott ebek gazdája
beazonosítható, bírságra számíthat.
Tóth János
polgármester

Hívjuk Önt is!
Nemzeti ünnepeink az utóbbi években – sajnos – elvesztették méltóságukat. A nemzeti emlékezés
alkalmai helyett a békétlenség, az
egyet nem értés kifejez i lettek.
Kivételt jelent még az államalapítás ünnepe. Ezért tartjuk nagyon
fontosnak, hogy országalapító és
egyházalapító I. (Szent) István
királyunk ünnepén községünk lakói
méltó módon ünnepelhessenek,
kifejezhessék a nemzethez tartozásukat.
Rendhagyó módon nem a faluban tervezünk ünnepséget tartani
augusztus 20-án, hanem azt szeretnénk, ha együtt, minél többen
elutaznánk Budapestre, s részt
vennénk a Szent Jobb tiszteletére
rendezend körmenetben. Természetesen az alkalomhoz ill
küls ségekkel vonulnánk mi is a
nemzet más területeir l érkezett
ünnepl k között.
Szeretettel hívunk mindenkit
erre a csodálatos eseményre!
Annyi autóbusszal utazunk, hogy
mindannyian kényelmesen elférhessünk. Ehhez természetesen
tudnunk kell, hány emberre számíthatunk. Tisztelettel kérünk mindenkit, aki szívesen velünk tartana,
minél el bb jelentkezzen a polgármesteri hivatalban!
Biztos, hogy mindannyiunk
számára felejthetetlen esemény
lesz ez az ünnep!
Diósjen község képvisel testülete
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Honismereti zarándokúton Kárpátalján
A balassagyarmati református
gyülekezet ökumenikus zarándokútján
isten
segítségével
Diósjen l négyen vettünk részt.
Lehetetlen leírni azt, amit láttunk
tapasztaltunk, átéltünk, de röviden
mégis szeretném közzétenni..
51 f vel testvéri egységben,
Molnár Zsigmond vezetésével
indultunk, mi, akik most léptünk
el ször Kárpátalja földjére nagy
várakozással. Utunk során csodáltuk a szép falvakat, az embereket,
akik az utcán beszélgetve, kicsik és
nagyok üdvözöltek bennünket.
Végigutazva
els
nap
Bergeszásztól Husztig, közben
megtekintettük Huszt városát,
annak református templomát, kaptunk ismertetést az ottani egyházi
életr l. Tovább utazva értünk
Zápszonyra, ahol istentiszteleten
vettünk részt a gyülekezet közösségével. Késve érkeztünk, de ennek
ellenére az egész gyülekezet várt.
Utána szeretetvendégségre és beszélgetésre került sor. Testvéri
közösség volt, ezen a beszélgetésen a falu vezet i is részt vettek. Jó
volt tapasztalni, hogy bíznak Istenben és bíznak a jöv ben is. Rövid
volt az id , mert tovább kellett
mennünk, már vártak a szálláshelyünkön Nagydobronyban.
Nagydobrony 6000 f s tisztán
magyar és református község. A
református egyház által létesített
gyermekotthonban kaptunk szállást. A gyermekotthonnak külön
vendégszobái vannak. A gyermekotthonban jelenleg 76 árva illetve
elhagyott gyermeket nevelnek
nagy szeretettel és családias körülményeket teremtve. Külön gazdasága van az otthonnak, majdnem
önellátók élelmiszer termelésben.
A fogadtatásunk, az ellátásunk
családias volt. Azt a sok jót, amit
kaptunk azt leírni, de felejteni sem
lehet. A gyermekek esti m sora –
amivel kedveskedtek – könnyeket
fakasztó élmény volt és marad.
Második napon indultunk tovább.
Útközben megtekintettük a 48-as
szabadságharc Pot heringi emlékvét, majd a Kárpátok bércein
értük el a Vereckei hágót.

Ezt az érzést, amit ott éreztünk,
csak költ k tudják leírni. Én is itt
most Kóródi Sándor költeményét
idézem:
„Honfi e bércormon,
szíved er sebb dobogása jelzi,
hogy si honod drága határa ez itt. Itt hangzott
egykoron riadó, csatakürtje Lehelnek.
Nagy Rákóczink itt hullata búcsúkönny t
Szent kegyelet tüze gyúl itt minden csipkebokorban
Oldozd meg saruid: Szent hely ez itt, ahol állasz.”
Itt áll ezen a szenthelyen a megépült új emlékm . Felavatására
még nem került sor. Sokáig nem
tudtunk beszélni, és csak könnyezve néztük e történelmi, és természeti csodát.
Szívb l énekeltük a Szózat sorait:
Hazádnak rendületlenül
Légy híve, oh magyar.
Következ napokban még jártunk Munkácson
Ungváron
Kisszelmecen, ahol a határ az utca.
Vasárnap Ungváron vettünk részt
istentiszteleten, majd szeretetvendégségen.
Igen sok történelmi nevezetességet megnéztünk, de legfontosabb,
hogy magyar keresztény emberek
testvéri közösségében lehettünk.
Leírni nem tudom azt a szeretetet, amit jártunkban keltünkben
kaptunk.
Nyugodt szívvel elmondhatom,
tanulhatunk testvéreinkt l.
Nagyszer magyar emberekkel
és családokkal találkozhattunk.
Ottlétünk alapján elmondhatom,
bíznak istenben, bíznak a jöv ben.
Családoknál a gyermekáldás
gyakoribb, mint az úgynevezett
anyaországban. Egyházaikban –
elmondták – több a keresztelés,
mint a temetés.
Egyházi, közösségi intézményeiket b vítik, a közösség itt még
nagy er .
Kedves testvérek! E pár sorban
emlékeztem meg err l a csodálatos
zarándokútról a Bibliából vett idézettel: „És emlékezzél meg az egész
útról amelyen hordozott téged az
Úr a te Istened”
gér József
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Szent István intelmei fiához
– avagy a magyar néphez –
Szent István ünnepének közeledtével a XXI. század elején is érdemes lenne azokat az intelmeket
figyelembe vennünk, melyeket els
királyunk fiához, Imre herceghez
intézett. Olvassuk most ennek
rövidített kivonatát.
Salamon szavaival: „Hallgass,
fiam,
atyád
intelmére,
s ne vedd semmibe anyád tanítását!...
Hallgasd hát meg, fiam, fogadd el
szavaimat,...
akkor nagy lesz száma élted éveinek.”
Amit Isten kegyelme b séggel
adott, részben isteni parancsok és
rendeletek, részben világiak, valamint a nemesek meg az élemedett
korúak tanácsai és javaslatai kormányozzák, védik osztják fel és
egyesítik…
Fogadj szót fiam, itt az id , hogy
többé ne puha kásával éltessenek,
az téged csak puhánnyá és finnyássá tehet, ez pedig a férfiasság elvesztése s a b nök csiszolója és a
törvények megvetése; hanem itassanak meg olykor fanyar borral,
mely értelmedet figyelmessé teszi.
Az intések fejezetei:
I. A katolikus hit meg rzésér l
…Az apostoli hitet akkora buzgalommal és éberséggel rizd, hogy
minden Istent l rendelt alattvalódnak példát mutass, s valamennyi egyházi személy méltán
nevezzen igaz keresztény hitvallású férfinak.
…ha a hit pajzsát tartod, rajtad
az üdvösség sisakja is.
II. Az egyházi rend becsben tartásáról
…nehogy a jó, amivel az isteni
kegyelem bennünket mérhetetlen
irgalmában
érdemtelenül
elárasztott, tunyaságod és restséged, valamint hanyagságod miatt
megromoljék s megsemmisüljön.
Mert aki a szentegyház méltóságát csorbítja vagy csúfítja, azon
munkál, hogy Krisztus testét
csonkítsa.
III. A f papoknak kijáró tiszteletl
ket állította ugyanis Isten
rül az Isten népe fölé, és ket
tette meg a lelkek felvigyázóivá.
IV. A f emberek és vitézek tiszteletér l
…Mert k országod véd falai, a
gyengék oltalmazói, az ellenség
pusztítói, a határok gyarapítói.
…Ha békeszeret leszel, minden
vitéz szeretni fog.
…az erényed szabta mértékkel
irányítsd az ispánok életét, hogy
vonzalmaddal felövezve a királyi
méltósághoz mindig háborítatlanul ragaszkodjanak, hogy uralkodásod minden tekintetben békés legyen.
V. Az igaz ítélet és a türelem gya-

korlásáról
…Tanúsítsatok mindenki iránt
türelmet.
…Ha becsületet akarsz szerezni
királyságodnak, szeresd az igaz
ítéletet; ha hatalmadban akarod
tartani lelkedet, türelmes légy.
VI. A vendégek befogadásáról és
gyámolításáról
…egy nyelv és egy szokású ország gyenge és esend . Ennélfogva megparancsolom neked, fiam,
hogy a jövevényeket jóakaratúan
gyámolítsad és becsben tartsad,
hogy nálad szívesebben tartózkodjanak.
VII. A tanács súlyáról
Salamon mondásával: „Aki jár a
bölcsekkel, bölcsek barátja lesz,
nem a bolondokhoz lesz hasonlatos."
… Az ifjak tanácsát, még ha életrevaló is az a tanács, mindig
terjeszd az öregek elé, hogy minden cselekedetet a bölcsesség
mértékével mérhesd.
VIII. A fiak kövessék az el döket
…Aki megveti, amit megszabtak
atyai el dei, az isteni törvényekre
sem ügyel …Ezért hát kövesd
szokásaimat, a tieid közt kimagasló így leszel, s az idegenek
dicséretére szert így teszel.
IX. Az imádság megtartásáról
Salamon: „Küldd le Uram, a
bölcsességet szent egedb l, dics séged trónjáról, hogy munkámban velem legyen és segítsen,
és így fölismerjem, mi kedves a
szemedben minden id ben.”
…Imádkozz azért is, hogy a tétlenséget, tunyaságot elkergesse
led, megajándékozzon az erények összességének segedelmével… békével végezhesd életed
pályáját.
X. A kegyességr l és az irgalmasságról
…Ha a királyt istentelenség és
kegyetlenség szennyezi, hiába
tart igényt a király névre, zsarnoknak kell nevezni… A szeretet
gyakorlása vezet el a legf bb
boldogsághoz. Légy türelmes…
er s… alázatos… mértékletes…
szelíd…becsületes…szemérmes
Mindez, alkotja a királyi koronát,
nélkülük sem itt nem tud senki
uralkodni, sem az örök uradalomba bejutni.
Ezeréves országunkban lassan száz
éve megsz nt a királyság. Vezet inket nevezték, avagy nevezik
kormányzónak, bármilyen pártelnöknek, miniszterelnöknek, lehet
bármi titulus a megnevezés, csupán
Szent István intelmei szerint kellene ezt a szétdarabolt Kárpát medencei magyar hazát kormányozni,
hogy minden magyar méltán lehessen büszke hazájára, szül földjére.
vsmy
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Óvodai hírek
Ismét eltelt egy év, május végén
tartottuk meg évzáró ünnepségünket, és elbúcsúztunk az iskolába
készül nagycsoportosainktól. Az
ünnepséget óvodánk udvarán tartottuk, amelyet benépesített a sok
szül , hozzátartozó. Az id járás is
kegyes volt hozzánk, mivel csodaszép napsütésben tarthattuk meg
ezt a szép ünnepet. Mind az öt
gyermekcsoport színvonalas m sorral készült erre az alkalomra,
ízelít t nyújtva az elmúlt évben
tanult énekekb l, dalos játékokból,
versekb l. Büszkék voltunk gyermekeinkre, hiszen nagyszer m sorokat láthattak vendégeink.
Köszönjük Kucsera Balázséknak a díszleteket, amivel az épület
falát díszítettük erre a különleges
alkalomra.
Szeptemberben 28 gyermek
kezdi meg általános iskolai tanulmányait, helyüket az új kiscsoportosok foglalják majd el.
Július 1-t l-július 31-ig nyaral az
óvoda. A gyerekek és óvodapedagógusok is jól megérdemelt szabadságukat töltik, készülnek a
következ tanévre.
Az élet az óvodában nem állt
meg. Daduskáink két heti pihenés
után nekiálltak a nagytakarításnak.
Tisztogatják a csoportokat, mossák
a játékokat, hogy tiszta rendezett
környezettel várhassuk vissza gyermekeinket.
Elkezd dtek a javítási munkák
is. Régi épületünkön mindig akad
tennivaló, sajnos a nedves falak
javítása elengedhetetlen. Jelenleg
ez a munka van folyamatban. Ehhez Varga János és csapata a Boltív - Bau kft. nyújt segítséget. A
hátsó (4.) csoportunk festéséhez
fest apukák segítségét kérjük
majd.
Óvodánk kertje is megszépül.
Július elején megérkeztek óvodánkba az új kerti játékok, amelyet falunk lakói önzetlen segítségének köszönhetünk.
A
CivilDiós fiatalok által kezdemé-

nyezett egy, két forintos gy jt akcióval 117.000 Ft-ot sikerült összegy jteni, az Óvodabál bevétele
250.000Ft volt, így 367.000 Ft állt
rendelkezésünkre, hogy a kertbe
min sített játékokat szerezzünk be.
Az interneten találtuk meg a
BEZSOKER Kft. honlapját, ahol
viszonylag kedvez árú játékokat
találtunk. A kisebbeknek egy több
darabból álló „kis vonatot” néztünk
ki, a nagyobbaknak „leng hidat” és
„csimpaszkodót”. A három játék
ára meghaladta a négyszázezer
forintot, de a cégvezet engedményt adott, így a játékokat
367.000 Ft-ért a rendelkezésünkre
bocsátotta. Ezúton köszönjük Kelemen Benedek cégvezet úr nagyvonalú segítségét óvodánknak. (A
j á t é k o k me gt e k i n t h e t k a
bezsoker.hu honlapon.)
A játékok telepítéséhez szükség
volt a kertben néhány elöregedett
fa és tuskó valamint belógó ág
kivágására. Köszönjük, hogy ezt a
munkát Marton András és Valkó
Kornél önzetlenül elvégezte.
A játékok telepítésében segítségünkre volt Králik Gábor, Zachar
Csaba, Tuskó László, Csurja
László és csapata, valamint Józsa
Balázs. Készséges hozzáállásukat
és munkájukat is megköszönjük.

Reméljük, hogy az új kerti játékok gyermekeinknek nagy örömet
okoz majd. Nemcsak óvodánk
udvara szépült és tartalmasabb
játékra hívogat majd, de a falunk is
gazdagodott az új játékokkal.
Martonné Csurja Márta
óvodavezet -helyettes

Református napközis tábor
Ezen a nyáron már ötödik alkalommal rendeztük meg a napközis
tábort a református parókián. Minden eddiginél több, összesen 74
gyermek vett részt a héten, az óvodástól a hetedikes korosztályig. A
részvétel, mint eddig is minden
évben, ingyenes volt a gyermekeknek. Az étkezéseket és a felmerül
költségeket a gyülekezet és az
önkormányzat adományából fedeztük, amit hálás szívvel fogadtunk.
A témánk Jerikóhoz kapcsolódó
történetek volt, így foglalkoztunk a
város kikémlelésével és elfoglalásával, tanultunk Bartimeusról,
Zákeusról, és vettük az irgalmas
samaritánus példázatát is. Négy,
korosztályok szerint bontott csoportban beszéltük meg a történeteket, a tízórai és a délel tti áhítat
után. Ezekb l a történetekb l a
gyerekek sok fontos dolgot megtanulhattak: Isten az
kegyelmét
kínálja nekünk, de cselekv hitet
vár t lünk. Az Úr a lehetetlen helyzetekben is gy zelmes. Aki találkozik Jézussal, annak megváltozik
az élete. Ha hittel fordulunk Jézushoz, segít rajtunk. Az Isten iránti
igaz szeretet tettekben mutatkozik
meg.
Délutánonként, a különböz
kézm ves foglalkozásokon lehetett
zzománc medált készíteni, farag-

ni, gyöngyöt f zni, csuhévirágot
csinálni, agyagozni. Aki pedig épp
nem volt kreatív kedvében, az
focizhatott,
gólyalábazhatott,
csocsózhatott, vagy sorban állhatott
a hintánál. (A hét „sztárja” egyértelm en a hinta volt, nem akadt
olyan perc, hogy ne ült volna rajta
valaki.) Csütörtökön kirándultunk,
Királyrétre utaztunk el vonattal.
Ott, az erd ben tartottuk meg az
áhítatot és a csoportos beszélgetést
is. Ezután kicsik-nagyok kipróbálhatták a hajtányozást, majd az
elmaradhatatlan számháború következett. Péntek délután a szokásos
akadályversennyel zárult a nap,
ahol ki-ki számot adhatott a héten
tanultakról. Szombaton a tavalyihoz hasonlóan megrendeztük a
családi délutánt, ahol az áhítat és
az eredményhirdetés után mindenki
kedve szerint beszélgethetett, falatozhatott és játszhatott.
Szeretnénk ezúton is köszönetet
mondani a rengeteg segítségért,
amit a hétre és a héten kaptunk! De
a legf bb köszönet és hála a mi
Mennyei Atyánkat illeti, aki megáldja szolgálatunkat!
„Adjatok hálát az Úrnak, mert jó,
mert
örökké
tart
szeretete!” (Zsoltárok 136,1)
Patkós Adél
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Barangoló IX/2
Jelzem Kedves Olvasóimnak,
hogy újságunk el
száma óta
nem jutottunk még el bbre az utolsó Jen i faház valamikori hollétének kiderítésében.
Így – segít érdekl désük fenntartása érdekében – ejtsünk még
egy pár szót a régi épületekre vonatkozó ismereteinkr l…
Mint már említettem, az ominózus utolsó Jen i faház fala
rovatékos boronafal volt. A fal
szerkezetét illet en ez azt jelenti,
hogy annak
sarkain egy-egy
„cobor” (oszlop) állt, amelynek
mindkét oldalába – egy egyoldali
csákányra emlékeztet speciális
eszközzel - a „kapaccsal” (annak
fejét „fafurkóval” ütve) végig
„rovást” (hornyot) vágtak. E horonyba
illesztették
be
a
„rovatékokat” (durván kiácsolt
tölgyfa deszkákat). Az egymás fölé
illesztett rovatékokat felül a
coborokon nyugvó sárgerenda
(süvegfa) zárta le. A faház oldalát
utólag sárral betapasztották, majd
bemeszelték.
E módszert a világ más táján is
általánosságban alkalmazták, s t
egyes helyein (Lettországban,
Oroszország – Szibériában) alkalmazzák még ma is.
Most azonban itt az ideje, hogy
eláruljam az el ekben csak jelzett – 1937-ben kiadott – Gönyeiféle néprajzkutató tanulmány pontos címét: „Az si faépítkezés emlékei Diósjen n és környékén.”
Ez a – Diósjen re vonatkoztatott – térbeni elkülönítés nem kevesebbet jelent, mint azt, hogy községünk valamikori „mesterei” a házépítések terén speciális megoldásokat eszeltek ki és alkalmaztak
olyannyira, hogy ennek köszönheen – a leírások szerint – Diósjen
egy különleges (megoldásaiban
gazdag, más vidékekt l eltér ) faépítkezési területnek számított.
Nos, lépjünk túl a falakon és
nézzünk széjjel a máig is igazi famunka, a tet szerkezetek táján.
Kezdetben a házak fedélszerkezetét a ház két végén felállított
„ágasfa” tartotta. Ebbe helyezték
bele a ház hosszirányába futó szelement, amire a szarufák fels vége
ráfeküdt. A szarufák alsó végei a
falkoszorú
gerendába
voltak
„fecskefarok kötéssel” beoltva.
E célszer , de primitív megoldást csakhamar kifinomultabb
módszerek váltották fel. Így elmaradt az ágasfa, fedélszerkezetet
már nem a szelemen hanem csak a
szarufák tartották. Ennek számtalan megoldása volt. Csak pár szavas jellemzéssel…”Német kötéssel” ojtott szarufás fedélszerkezet,
ami a sárgerendákon fekv kereszt-

gerendákon nyugszik. Ugyanilyen
alapon, csak a „német kötés” helyett „fecskefark” kötéssel. Koszorúgerendán nyugvó szarufás fedélszerkezet,
amit
kés bb
„macskával” (ancigli) kinyújtottak,
azaz „esztrit” képeztek, ami a
„falajját” az es l megvédte. Rekeszes fedélszerkezet a koszorúfába illesztett „kölyökgerendákkal,”
amelyben a szarufák kölyökgerendákkal vannak kitoldva, szintén az
„esztri” kinyújtása végett stb.
E szerkezeti változások bizonyos törvényszer ségek mentén futottak. Nevezetesen követték a fal
anyagának változását (fa, tömött
fal /vertfal variációi/, vályog, k ,)
de tükrözték a fával való takarékosság mind jobban er söd igényét is. Így például elmaradt a gyakorlati funkció nélküli mestergerenda, vékonyodtak a felhasznált
anyagok keresztmetszetei, melyek
ellensúlyozása végett a tet szerkezetekben megjelentek és általánosodtak a kitámasztó, összeköt , azaz rögzít elemek, az állószékek,
az oldalszelemenek, és az Andráskereszt.
Ejtsünk pár szót a ház elejét lezáró u.n. „f falról”is. Kezdetben
si módon vessz l fonták, majd
betapasztották. Kés bb már vályogból falazták be.
A kés bbiek során épül házaknál a praktikum mellett már esztétikai elemek is megjelentek. Így a
falból kiálló koszorúgerendák
végeit legömbölyítették, a végszarufákat, vagy azok takarását díszes
faragásokkal látták el. Ez utóbbiak
általános és színes elemeivé váltak
a Diósjen i házépítéseknek.
A „készségek” (házak) mellett
feltétlenül meg kell említeni a porták egyéb épületeit is, hiszen ezek talán az istállókon kívül - sokkal
tovább, esetenként napjainkig is f ként fából készülnek.

A melléképületek közül ki kell
emelni a pajtákat, melyek tet szerkezetében általában a házakénál
nagyobb méret áthidalásokra volt
szükség, illetve falszerkezetein keresztül biztosítani kellett a bennük
tárolt szálastakarmány állandó átszell désének lehet ségét is.
Ugyanakkor nem kevésbé érdekesek az egyéb létesítmények, mint

a
„hidasok”
(ólak),
a
„sertésrajcsúr,” a különböz rendeltetés „szárazhelek” (színek), a
betakarított gabona átmeneti tárolására szolgáló „szemház,” a kútkalitka, illetve a különböz megoldású kerítések (a karókból álló
„kecskekerítés” vagy „diákléca,” a
fels végén „gyülével” befont
„fennálló karókerítések,” a gallyból font kerítések a célszer en elhelyezett,
gyalogos átjárást biztosító
„hácskokkal” az udvar
kerti oldalán, illetve a kis és nagykapukkal megszakított utcafronti
boronás kerítések) stb.
A régi utcák keskeny szalagtelkein az is megfigyelhet , hogy az
egyes porták épületeinek elrendezése mennyire hasonlított egymásra. Nyilvánvalóan a célszer ség
valamilyen kiérlelt rendszerével állunk szemben.
Most így visszaolvasva az általam leírtakat egy kicsit elgondolkodom. Jó-e, ha az ember elkóborol az t érdekl , számára nem idegen, de nem is igazán otthonos területre? Két mentségem is van, ha
a témában hozzáért bb mesterek
meg akarnának kövezni.
Az egyik az, hogy mondandóm
vezérfonala – legalább is szándékom szerint – nem annyira az építés, hanem annak alakító eleme a
fa. A fa, amely lágyan hajladozó
lombos, vagy kitermelt állapotában
is minden erd t járó embert egyaránt megérint és érdekel. E cikkben is és szándékaim szerint még
a következ ben is
a Diósjen i
embereknek a fához áttételesen
az erd höz
köt
gyökereit
szerettem volna tovább bontogatni,
bemutatni, bizonyítani.
A másik – nem kevésbé szándékolt – célom valamiféle figyelemfelhívás! Múltunk fentebb bemutatott értékei gyakorlatilag már elvesztek. (Ötven évvel ezel tt,
Diósjen re való költözésem idején
még több zsúpfedeles házra, s még
mi minden másra emlékszem…).
Talán azért még érdemes lenne
körülnézni a település „régi” utcáin, a porták hátsó szegleteiben.
Hátha maradt még valami megmenthet , felújítható, bemutatható
régi kincs. Tisztázzuk, nem arra
gondolok, hogy a kacsalábon forgó, most divatos élénkszínre vakolt
új házak utcafrontját „gyülével befont fennálló fakerítéssel” zárjuk
le. Arra viszont igen, hogy valahol,
egy
erre
szolgáló
helyen
„skanzenszer en” be lehetni mutatni ezek hiteles utánzatait.
Ötven éve hallom a „faluházzal”
kapcsolatosan fellobbanó terveket.
Nem tudnánk érdekében valahogyan összefogni úgy háromezren?
(Folytatása következik)
Teszáry Károly
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In Memoriam
Varga István
1919-2008.
Búcsúzás Varga Istvántól a
Diósjen i Önkéntes T zoltó Egyesület legid sebb tagjától.
Drága Pista Bácsi!
2008. április végén, amikor
Kabai Lajos parancsnokkal felkerestünk lakásodon abból a célból,
hogy meghívjunk a Szent Flórián
napi, valamint az Egyesület 120.
évfordulója alkalmából megrendezend ünnepségekre nem gondoltunk arra, hogy a végs búcsú ilyen
közel van. Korodhoz képest látszólag jó egészségnek örvendtél és
kedvesen fogadtál minket lányoddal együtt. Láttam, amikor elmondtuk, hogy miért jöttünk, könny
csordult ki a szemedb l, örültél,
hogy mi maiak nem felejtettünk el,
és boldogan mondtál igent meghívásunknak. Elbeszélgettünk veled,
meséltél nekünk a múltról, hogyan
és milyen eszközökkel oltottátok
fiatal korodban a tüzet, valamint
meséltél az akkori t zoltóéletr l.
Soha nem fogom elfelejteni azt,
amikor elmondottad, hogy t zoltó
versenyr l való hazaérkezésedkor a
fél falu lakossága várta és üdvözölte a csapatot a falu szélén, ezzel is
kifejezve háláját és elismerését a
zoltóknak.
Amikor a Szent Flórián napi
ünnepségen gratuláltam, éreztem
kézszorításodból, hogy elérzékenyültél, de ugyanakkor láttam szemeiden a boldogságot is.
Feledhetetlen számunkra az is,
hogy együtt ünnepelhettük meg
egyesületünk fennállásának 120.
évfordulóját. Boldogok voltunk és
együtt ünnepeltünk. Mi maiak
elérzékenyültünk akkor, amikor
körbejártad és megsimogattad a
115 éves felújított lovaskocsifecskend t, mint t zoltó eszközt s
jó barátot, mintha azt mondtad
volna nekünk, hogy ti is így vigyázzatok t zoltó eszközeitekre,
felszereléseitekre. Köszönet neked.
Pista bácsi!
Egy hosszú, szép, de sok esetben
nehéz életút végén magához szólított a teremt . Mi hitünk szerint
bízva a boldog találkozásban búcsúzunk t led. Isten veled és velünk. Nyugodjál békében.
Valyó József
a Diósjen i Önkéntes T zoltó
Egyesület elnöke
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Gondolatok a nyár hevében
„Ereszd neki a sarlót és arass, itt az aratás órája,
mert beérett az aratnivaló a földön.” /Jel 14,15/
A mai id ben id seknek és fiataloknak egyaránt nehéz elviselniük
a 30oC fölötti forróságot. Mindenki
igyekszik, vagy megpróbál, netán
ahogy a munkája engedi az árnyékos kissé h vösebb helyet megtalálni. A strandolók, a nyaralók
nyilván a víz adta lehet ségeket
használják ki.
Talán elgondolkodunk néhanéha azon –különösen az id sebb
korosztály emlékeiben él – évtizedekkel ezel tt milyen verejtékes,
embert nem kímél munka volt a
falusi földm ves embereknek,
nagyszüleinknek, el deinknek az
aratási munka. Gyermekeink már
elképzelni sem tudják mit jelentett
a kézi kaszával történ aratás.
Mégis felvillantva néhány emléket,
így tudunk összehasonlítani múlt
és jelen között. Az esztend kiemelked eseménye az aratás, a
korábbi id kben még fokozottabban így volt.
A gabonavetéssel kellett gondoskodni a család megélhetésér l,
hiszen a mindennapi kenyeret, és
az állatok eledelét jelentette, Egyegy helyi paraszt családnak 2-10
kat. hold közötti gabonája volt,
nagyobb részben búza, árpa, rozs,
zab. Az aratás hava július hava,
amelyre már el tte felkészültek.
El tte megnézték érett-e a szem, ha
igen elkezd
t az aratás a munka résztvev i a kaszás, a maroksze, a kötöz . Szinte a család minden tagja részt vett benne, már a 68 éves kisgyerek is tudta a kötélterítést végezni, vagy éppen vizet
vinni az aratóknak.
Persze, akkor még nem volt
munkavédelmi meg egyéb felügyelet, hogy a munkaadót (tehát a
szül t) megbüntették volna, mert
kiskorút munkára fogott. A gyermekek így tanultak meg a szül k
mellett dolgozni, megbecsülni a
munka értékét, a mindennapi kenyeret. A levágott és kévébe kötött
gabonát asztagba, (csomába, ötösbe) rakták. Az összegereblyézett
gabona után a kalászszed k gy jtötték össze az elmaradt szálakat, a
kisgyerekek meg a libákat legeltették a tarlón. Amikor minden gabonát levágtak, következett a behordás. A sógorok, komák összefogtak
és lovas kocsikkal a szér be hordták a gabonát ahol kazalba rakták.
A mi falunkban általában a kertben
volt a szér , ahol be kellett tartani
a t zvédelmi el írásokat. Akinél
kisebb volt a hely, ott a közös szébe hordták a gabonát, ilyen volt a
József Attila út fels vége (persze,
házak még nem voltak ott) és Ivánka területe.

A csépl gép tulajdonosa besorolta kinek mikor végzi a csépl banda a cséplést. Ezt 10-12 ember
végezte, izzasztó, verejtékez munkával. Rövid képekben felvillanva
így került a gabona zsákba és a
kamrába. Az ezt követ aratási
ünnepek, mulatságok feledtették a
fáradságot. A jól végzett munka és
a megérdemelt pihenés jó ízét jobban ismerték nagyanyáink, nagyapáink, mint ahogy a közösen végzett munkát is, amikor családok és
szomszédok összefogtak egymást
segítve.
A nyár szépségeinek egyike a
sokféle gyümölcs érése, leszüretelése, télire való elrakása. Igaz,
hogy a bevásárló központokban az
év minden szakaszában lehet bármilyen gyümölcsöt venni, mégis
azaz öröm, aki tartja a régi szokást,
nemcsak nosztalgiából, hanem
gazdasági okból, vagy mert megterem a kertjükben.
Tudjuk a mai id ben a modern
technikának köszönhet en rövid
ideig tart az aratás, szinte észre
sem vesszük. Falunkban is 2-3
kombájn végzi el azt a munkát
(talán kisebb gabona területen)
amit a régi id kben a falu nagy
része, apraja-nagyja végzett.
Jó termés volt az idén mégis,
sokfelé éheznek emberek a világ
országaiban. A világgazdaság nem
tudja, nem akarja megoldani az
éhség problémáját, mivel túlságosan a haszonszerzés irányítja.
Egyetlen országon belül sem látják
igazán a nélkülöz rétegek teljes
nyomorúságát.
Mi úgy érezzük túl vagyunk a
szegénységen, mert egy modern,
technikailag fejlett egyenjogú társadalomban élünk. Mégis hibákról,
hiányokról, jobbítási tervekr l
hallanak állandóan, de nem látjuk
azt a sokféle nyomorúságot amiben
a világ verg dik.
Tehát feltehetnénk a kérdést:
Vajon az el deink voltak-e szegények, mert sokat dolgoztak, de
több volt bennük a szeretet, az
egymás iránti megbecsülés? Avagy
mi vagyunk jómódúak, elégedettek
csak éppen sokféle jó érzés és
szándék veszett ki bel lünk.
Egy-egy munka elvégeztével
el deink tudtak hálát adni, megköszönni a Teremtés Urának a termést és a vasárnap ünnep volt számukra.
A mai világban sokszor azt
halljuk; most nem érek rá sok a
munkám, vagy rossz az id és még
sorolni lehetne.
A nyár id szakát az ember életének korához is viszonyíthatjuk.
Ekkor valósítjuk meg ami fiatalkorunkban délibábként lebegett el ttünk, az alkotás öröme, a hivatás-

2008. július hó

Régi diósjen i aratási képek

A képen láthatók: Valyó József, Klinger János, Mikita Annus (Erd si
Jánosné), Vígh Mária (Alpári Mihályné), Káplán Margit (Varga
Jánosné), Mikita Julianna (Csonka Istvánné), Varga Zsuzsanna (Jakus
Ferencné), Klinger Eszter, Káplán Mária (Császár Lajosné), Rafa István, Káplán János, Hornos Gergely és felesége (tulajdonosok), Rafa
Sándor és Alaksa József

A képen láthatók: Csáki Lajos a tüzesgép-mester, Hornos Gergelyné
Vida Zsuzsanna a tulajdonos felesége és egy segéd.
gyakorlás, ezt nevezhetjük a gyümölcstermés idejének. Viszont itt
is megjelenhet a rossz, férges gyümölcs, ami jellemzi az agyonhajszolt vagy a nemtör döm, az elégedetlen, a depressziós ember típusát.
Könnyen elszállnak a szép napok
az idei évben is, meg az életünk
nyara is szre fordul.
Egy-egy évszak elmúlásával már
a következ re kell készülnünk.
Évtizedek múltán az utódaink a
modern technika következtében
már többet tudnak mai életünkr l,
mint mi az el deinkr l.
Vsmy

Öreg gazda szerint
Ha Domokos forró
Kemény tél várható.
rinc napja, ha szép
Sok a gyümölcs és szép.
Bertalan szép id vel,
Az sz is nekünk kedvel.
es augusztusban,
Jó mustot ád a hordóban.
HIRDETÉS
Kerékpár (Hauser), f nyírók, láncrészek, szivattyúk, egyéb gépek
a Gazdabolt-ból.
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Egy felejthetetlen hét Jézussal
Egy felejthetetlen, élményekben,
programokban gazdag hetet tölthettek a gyerekek a Katolikus
hittantábor keretein belül a
Diósjen i parókián.
Június 23-án indult a tábor,
Gy ri Sándorné Éva néni vezetésével. Rengeteg program színesítette a kicsik és nagyok napjait, amit a hétf i nyitó szentmisével
kezdtünk. Ezután csapatok alakultak, amelyeknek voltak napi szolgálataik is, nem csak a szórakozás.
Négy csapat alakult, ami a létszámtól függ en változott. Volt
mikor 25 lurkótól volt zajos az
udvar. Feladataik elvégzéséért
pontokat gy jthettek, melyek a
naposi munkából, a vetélked kb l
és a különböz foglakozásokon
való részvételb l álltak össze.
Rengeteg segítséget kaptunk mind
természetben, élelemben és pénzben. Sok dolgot kipróbálhattak a
gyerekek, amit talán még sosem.
Dovák tanár úr keze alatt megismerkedhettek a t zzománc és a
batikolás rejtelmeivel.
Fricz Zsuzsi nénivel gyönyör
virágokat, babákat készítettek
anyagokból.
Fricz Janival a fafaragás m vészetét ismerhették meg.

Löffler Renáta segítségével gyönyör képek készültek gipszb l.
Neki külön köszönet jár a tánc,
ének és a vetélked k levezényléséért, nagy segítség volt Éva néni
számára a jelenléte.
Schmittinger Klaudiától a hétszín
fonást tanulhatták meg a többiek,
amit magas szinten m veltek is.
Rengeteg karköt és nyaklánc
készült.
Szinte minden nap volt valami új
foglalkozás, vetélked , amit nagyon élveztek a gyerekek. Minden
napot elmélkedéssel kezdtünk és
zártunk. Utolsó Diósjen i napunkat
szalonnasütéssel koronáztuk meg,
ahol a szül k is részt vettek. 06.
27-én Vácon töltöttük a napot a IV.
Váci Egyházmegyei Találkozón
vettünk részt. Volt bibliai vetélke, akadályverseny, fagyizás, táncház és persze szentmise. Sok mindent tudnék még írni, de azt hiszem, a lényeget most fogom:
Bizton állíthatom, hogy mindnyájan közelebb kerültünk Jézushoz ezáltal.
Köszönet érte mindenkinek, aki
valamilyen formában hozzájárult a
gyerekek táboroztatásához!
Schmittinger Erika

Köszönetnyilvánítás
Június 23-27 között katolikus hittantábort szerveztünk Diósjen
gyermekei számára. Most visszatekintve az elmúlt hét eseményeire,
úgy gondolom az igyekezet, amivel elindultunk, nem volt hiába
való. Jól érezték magukat a gyerekek, a legkisebbt l a legnagyobbakig. Voltak kézm ves foglalkozások, sorversenyek, várépítés, énektanulás, természetesen mivel hittantábor voltunk tanítás is volt
minden nap. Rendkívül ügyes kez
gyerekek dolgoztak, alkottak a
táborban. Kezük munkáját templomunkban kiállítottuk, hogy mindenki láthassa munkáikat. Ahhoz,
hogy ez a kis közösség ilyen jól
tudott m ködni sok-sok feln tt
összefogására, tevékeny részvételére volt szükség Most nekik szeretnék köszönetet mondani:
A mindennapi friss kenyérért
Marton Pékségnek.
Csaba atyának, aki az élelmezéshez szükséges induló összeget
biztosította.
A tábor konyhájában szolgáló
dolgos kezekért: Pásztor Jánosné
(Margit néni), Schmittingerné
(Orsi néni), Schmittingerné
(Erika néni), Kakukné Dóczy
Gabriella, Kiss Mónika Mária
Kézm ves foglalkozásokat vezeknek: Fritz Jánosné (Zsuzsi
néni), Fritz János, Dovák B.
József
Külön köszönet Röffler Renátá-

nak, aki a gyerekek foglalkoztatásában nagy segítségemre volt.
Az élelmiszer adományokért –
beleértve a finom sütiket és rengeteg csokoládét – mindenkinek.
A pénzadományokért köszönet
illeti: a Karitaszt, Tóth János
polgármester urat, akinek az
adományát útiköltségként tudtuk
felhasználni a pénteki váci kirándulásunkhoz; Porubszki Zoltánt,
az adománya a kézm ves foglalkozások anyagi hátterét biztosította, Velki Péternét, Ribai
Lászlónét, B gér Lászlónét, Kiss
Ivánné Eszter nénit, aki a fénymásolás költségeire adakozott.
Külön köszönet a Ritzl nagypapának, a Schmittinger apukának és
Gy ri Sanyi bácsinak a pingpongasztal rendbehozataláért. Kovács
Sanyi bácsinak, aki minden reggel
velünk építette újra és újra a sátrakat, amit az éjszakai viharok szétbontottak. Hálás köszönet a hangszeres szolgálatért.
Végül szeretnék köszönetet
mondani a mi Urunknak, Jézus
Krisztusnak, hogy munkásokat
küldött a sz jébe, hogy jó id t és
er t adott a szolgálathoz. Dics ség
és hála Szent Nevének.
Szívb l remélem, hogy mindenki
megelégedést szolgálta ez az idei
tábor és üzenem az összes résztvenek: - Jöv re Veled ugyanitt!

Ezüstmise

Ritka ünnepi szentmisére gy ltek
össze a Katolikus hívek 2008. július 13-án a templomban.
A Diósjen l származó Ipolyi
Károly atya pappá szentelésének
25. évfordulója alkalmából mutatta
be ezüstmiséjét. Mint ahogy a házasságban él k a 25 éves jubileumot ezüstlakodalomnak nevezik,
úgy a pap számára ez az ezüstmise.
Az atya 1953-ban született és
1983-ban szentelték pappá Vácon.
Újmiséjét július 26-án mutatta be a
Diósjen i templomban.
Papi szolgálatát Kókán kezdte,
majd Rákospalotán volt három évig
plébános. Következ szolgálati
helye Lajosmizse volt, ahol szintén
három érdekes évet töltött a tanyavilágban. Hatvanban fél évet tevékenykedett, onnan helyezték át
Magyarnándorba, ahol 17 éve hirdeti az igét, és végzi papi teend it.
Isten kegyelméb l negyed évszázada sikerült helytállnia a papi páGy ri Sándorné lyán, sok nehézséget és buktatót
hittanár leküzdeni. Hiszem hogy nagy sze-

repe van az érte felajánlott imádságoknak és nem utolsó sorban a 30.
zsoltárból vett jelmondatának is:
”Te vagy Uram én reményem, ne
hagyj soha szégyent érnem”. És
továbbra is szüksége van els sorban Isten kegyelmére, és minden
hív
imádsá gára, hiszen
Magyarnándoron, kívül Ipolyi atyához tartozik még négy település
egyházközsége is.
S
teend i, sok elfoglaltsága
ellenére mikor teheti, meglátogatja
szeret szüleit Ilonka nénit és Karcsi bácsit. Adjunk hálát Istennek az
elmúlt 25 év minden kegyelméért,
az atyának pedig kívánjuk hogy
er ben, egészségben, hívei és embertársai szeretetében élje meg a 40
éves jubileumot, majd az aranymiséjét is.
Köszönet a Karitász csoportnak
és minden kedves hív nek a szentmise végén eltöltött agapé elkészítéséért, valamint lebonyolításáért.
Porubszki Zoltán
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Köszönetnyilvánítás
Az újság hasábjain keresztül is
köszönetet mondunk a Diósjen i
Önkéntes T zoltó Egyesület tagjainak és parancsnokának, Kabai
Lajos úrnak édesapánk, nagyapánk, Varga István nyugalmazott
önkéntes t zoltó temetésén t zoltóhoz méltó közrem ködésükhöz,
valamint Valyó József egyesületi
elnök úrnak mindannyiunkat megható búcsúztató beszédéért.
A temetésen való megható közrem ködésükkel enyhítettek fájdalmunkon.
Varga család

A háziorvosi ellátásról
Diósjen egészségügyi ellátását
2008. 07. 01-t l két orvosi körzet
biztosítja. A körzetek felosztása
utcák szerint történt, az Önkormányzat testülete által meghatározottan. A betegellátás tekintetében
ez nem jár egyéb változtatással. A
rendelés id pontjai a közel 25 éves
bevált gyakorlattal megegyez en,
változatlanok. Az ellátásra jelentkez k bármelyik orvosnál igényelhetik az ellátást, tehát nem szükséges megvárni a „saját” orvost.
Helyettesítés esetén az aktuálisan
rendel orvos a „mindenki” háziorvosa. A betegek átsorolása hónapok alatt fog megtörténni, nem
azonnali váltással. Természetesen
bárki kérheti azt, hogy az ellátást
az I. körzet orvosa (Dr.
Laczkovszki Gy ) helyett a II.
körzet orvosánál (Dr. Marsi László) szeretné igénybe venni, nem
szükséges ehhez a másik utcába
átjelentkezve, lakóhelyet változtatni.
Minden új dolgot, változást,
nehéz feldolgozni, de közös jó
hozzáállással semmi sem lehetetlen.
Jó egészséget kívánunk minden
diósjen i polgárnak!

III. CivilDió Labdarúgó Vándorkupa
Július 19-én immár harmadik alkalommal rendeztük meg a CivilDió
Labdarúgó
Vándorkupát
a
diósjen i spotpályán. Szombaton
reggel fél 9-t l már gyülekeztek a
csapatok a focipályán. Napos, szép
id volt, így nem zavarhatta meg
semmi a torna lebonyolítását. A
regisztráció, egy rövid megnyitó és
a sorsolás után a csapatok elkezdték a mérk zéseket. Két pályán
játszottak 5+1 f s felállásban. 10
fiú csapat gy lt össze a lehet legvegyesebb felállásban. Voltak helyi
érdekeltség csapatok, de voltak
akik éppen Tatabányáról, vagy
Törökbálintról érkeztek. Akadtak
baráti amat r csapatok, fiatalok,
id sebbek, és a Diósjen SE játékosai is képviselték az egyesületet.
Az SE n i csapata is részt vett a
tornán, de sajnos a váci ellenfél
nem tudott eljönni, így k pár fiú
csapattal játszottak, de nem tétmérzést, hanem csak amolyan
„bulimeccset”. Mivel egyetlen
indulók voltak n i ágon, és tavaly
k nyerték a vándorkupát, az náluk
maradt további egy évig. Megér-

Dr. Marsi László
Dr. Laczkovszki Gy
háziorvosok.

demelték, hisz a fiúk elleni mérk zéseken szépen helytálltak.
A torna kora délután ért véget a
tatabányai fiúk diadalával. A Kupa
gólkirálya is ebb l a csapatból
került ki: Török Tamás 11 góllal. A
meccsek után, aki akart strandolhatott egyet, hiszen a diósjen i
strandfürd biztosított a résztvev
csapatok tagjainak 1-1 strandbelét.
A torna végeredménye:
1. Grundfos GMH2
2. Baráti Kör
3. Keménydió
4. Alkeszok
Ezúton szeretnénk ezt megköszönni Vámos Andrásnak, valamint
a segít ink munkáját. Úgy láttuk, a
jelen lév k jól érezték magukat.
Reméljük jöv re újabb csapatok
érdekl dését fogja felkelteni a
rendezvényünk, és hogy akik idén
is részt vettek, velük jöv re újra
találkozunk!

a gy ztes csapat

mérk zések közben

Marton Eszter
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Labdarúgás
Most persze mondhatjuk, hogy
mint mindenben, a labdarúgásban
is uborkaszezon van.
Mi is ez az uborkaszezon? Nálunk semmi más csak felkészülés a
következ bajnoki évadra. Igen.
Egyszer en csak ennyi.
De hogyan készülünk?
Mint ismeretes, az el
bajnokság végén, mind a feln tt, mind az
ifjúsági labdarúgóinknál edz váltásra került sor. Meg kellett találni
azt a személyt (személyeket), akik
a szakmai munka irányítását elvállalják. Tájékozódni kellett, hogy
kik azok a játékosok, akikre a következ bajnokságban is számítani
lehet. Eközben természetesen be
kellett szerezni a nevezéshez a
megfelel okiratokat igazolásokat:
APEH, VPOP, Bíróság, Önkormányzat és egyéb szervekt l. Sz k
hónap állt rendelkezésre az elment
játékosok és az ifjúsági korosztályból „kiöregedettek” pótlására, a
keret feltöltésére. Természetesen
az edzések, a felkészülés – benne
az edz mérk zésekkel – megszervezésével. De mint mindig, most is
sikerült megoldani az els pillanatban megoldhatatlan feladatnak
látszó dolgokat is.
Egyesületünk szakmai irányítását Filip Dániel és Monostori László vállalta magára.
Elkészült az edzésterv és a felkészülési id szak programja. Kialakultak a keretek. Az elmentek,
vagy csak a labdarúgástól visszavonultak helyébe újak kerültek.
Figyelve az els edz mérk zést
(vasárnap Érsekvadkert ellen
eredmény 2:1 ide), már most kijelenthetjük, hogy a játékosállomány
alapján nyugodtan megpályázhatjuk az els három helyezés valamelyikét mindkét csapatunkkal.
E dolgozat természetesen nem
maradhat az anyagiak említése
nélkül. Az indulás költsége
(nevezési díj, játékengedélyek,
sportorvosi vizsgálatok, pályahitelesítés, átigazolások, igazolások,
stb.) testvérek között is eléri a 300
E Ft-ot. Azt sem szabad eltitkolni nézve más egyesületek infrastruktúráját – a miénk egyenesen lehangoló. Omladozó öltöz , ezer éve
meszelt falak, befejezetlen vizesblokk
hát ha nem is hátborzongató, de szégyellni való!
Ennek ellenére a játék szeretete
mégis összetartja a csapatot és
minden egyes alkalommal büszkén
kiáltják a közönség felé a mérk zés kezdetén: DIÓSJEN !
Hornos Márton

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.

