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Augusztus 20-a Diósjen n
seinknek szent hitéhez, nemzet-

séged gyökeréhez, Testvér, Te ne
légy h tlen soha!”               Újházy
 A fenti idézetben megfogalma-
zódik mindazon gondolkodásmód
és magyarságtudat, amelyet au-
gusztus 20-i államünnepünk jelké-
pez.
 Sokan  még  ma  sem  tudják  mit
jelent  ez  az  ünnep  – Szent István,
az államalapítás, az alkotmány, az
új kenyér ünnepe –, de talán a
legjobb megfogalmazás szerint:
Magyarország születésnapja.
 Nemzeti ünnepünket minden kor
a maga arcára formálta, és igyeke-
zett azt saját társadalomképével,
elvárásaival, ideológiájával meg-
tölteni. A Horthy rendszerben vált
hivatalos nemzeti ünneppé, a ma-
gyarság egyetemes ünnepévé. A
szocialista években az új kenyér és
az alkotmány napjává tették, meg-
rizve a népi jellegét, de letépték

róla az egyházi motívumokat.
 A mai társadalom igyekezett
visszahódítani az ünnep méltósá-
gát,  de  úgy  látszik  ezt  sem  tudta
minden magyar magáévá tenni.
 Falunkban sem tudni sokan mit
és hogyan ünnepelnek ezen a na-
pon. Talán a meghívó megkésett –
így sokan nem tudták –, mégis az
ünnepl k 11 órakor összegy ltek a
református templomban. Gottfried
Richárd lelkipásztor köszöntötte a
megjelent ünnepl ket, majd a Him-
nusz eléneklése után mondta el
ünnepi beszédét.
 Els  királyunk: Szent István volt
aki felismerte, hogy a magyarságot
–  e  Kárpátok  ölelte  országot  –  a
krisztusi hit, a kereszténység vezet-
heti Európa közepén.
 Egy országot csak k sziklára
lehet építeni, hogy az fennmarad-
jon. A rossz alapra épített tartóosz-
lopok miatt összed lhet a leger -
sebbnek tetsz  épület is. Bibliai

példázattal a bolond és az okos,
akik más-más alapra építettek.
 Vajon ha 2008-ban végigsöpör
egy vihar országunkon, vagy egyé-
ni életünkön, megtartják-e azt az
oszlopok? Avagy a meghirdetett Új
Magyarországot a Szent Istváni
alapokra akarják építeni az ország
vezet i? Talán még nincs kés  egy
alapos szerkezetvizsgálathoz.
 Ezután az énekkar énekelt, szinte
a mai nemzedékhez szólva:
…Találjon e nép önmagára;

Köszönjön meg mindent a „véd
kar”-nak
S legyen testvére magyar a ma-
gyarnak!”
Gy ry Csaba plébános úr ünnepi

beszédében az egységet emelte ki.
Augusztus 20-a legszebb erénye
volt, hogy egyesíteni tudta a ma-
gyar állam értékeit: a keresztény
hitet, el deink el tti tisztelgést, a
néphagyományokat, országunk
mindenkori társadalmi- gazdasági
jellegzetességeit. Egyéni életünk-
ben is így kellene lenni: egyszerre
ünnepelni nemzetiségünket, szak-
mánkat, múltunkat és hitünket,
egységben, félretéve minden külön-
böz séget.
Ezt követ en az új kenyér meg-
szentelése és megáldása követke-
zett.
 Az ünnepség a Szózat eléneklé-
sével zárult.
 Egy fiatal véleménye szerint
augusztus 20-a a legszebb ünne-
pünk. Itt  nem forradalmat és forra-
dalmárokat ünnepelünk, hanem
magyarságunkat, els  királyunkat
és egyben jöv nket.
 Kedves Fiatalok! A legnagyobb
tanulságokat magyarságunk meg-
maradását, keresztény hitünk meg-
tartását, nemzetünk létét tanulhatjá-
tok meg ez ünnep kapcsán. Bárcsak
100 év múlva is így ünnepelhetné-
nek utódaink.

VsMy

Tisztelt Olvasó! Augusztus 20-án
els  alkalommal, községünket is
képviselte egy kis csoport a Szent
Jobb körmeneten. A település je-
lentkezését szívesen fogadták a
Szent István Bazilika parókiáján.
Erre az eseményre a meghívást
id ben igyekeztünk közzétenni,
kihelyezett plakátokkal, az interne-
ten és meghirdetésre került a kato-
likus templomban is. Úgy gondol-
tuk, mivel els  alkalommal vesz
településünk részt a körmeneten
sokan fognak jelentkezni. Érdekl -

 volt  is,  de  a  körmenetre  a  K -
szirt Néptánc Egyesület népviselet-
be öltözött 9 tagján kívül összesen
10 f  érezte úgy, hogy az alkalmat
megragadja és részt vesz a körme-
netben. Azok akik felutaztak Buda-
pestre és a meleg ellenére vállalták
a körmeneten való részvételt, úgy
gondolom felemel  élményben
volt részük. Túl azon, hogy meg-
tapsolták a népviseletbe öltözötte-
ket, a szent mise és a körmenet
mondanivalója és üzenet mindany-
nyiunk számára tanulságos.
 A misét Erd  Péter bíboros és a
Magyar Katolikus Püspöki Konfe-
rencia tagjai mutatták be, szentbe-
szédet mondott Majnek Antal mun-
kácsi megyéspüspök.
 Erd  Péter beszédében kitért
arra, hogy Szent István 970 éve
halt meg, beszélt Szent István pél-
dájáról, a hagyományokról. Kö-
szönt  szavaiban kiemelte: Szent
István hazája valódi apostola volt.
Most is velünk van  emelte ki
életet, célt és reményt merítünk
abból az örökségb l, amit t le
kaptunk, és aminek alapja a szilárd
hit volt. Az önzés zsákutcájába
tévedt ember nem tud megbirkózni
napjaink olyan komoly problémái-
val, mint a környezet rombolása,
az éghajlatváltozás. Ehhez a hitre,
a reményre és a szeretetre van
szükség. Kövessük Szent István

bizalmát, vállaljunk, ha kell, áldo-
zatokat is családunkért, becsüljük
meg a betegeket és az id seket,
fogadjuk el és neveljük szeretettel a
gyerekeket, mert bennük van né-
pünk jöv je.
 A homíliát Majnek Antal munká-
csi püspök mondta. Kiemelte: Szent
István király Istent l kapta a böl-
csességet,  az Úr tervének csodá-
latos megvalósítója volt. Felel ssé-
get vállalt népéért és független
országot mert felépíteni. Isten nél-
kül, aki az igazság és szeretet, nem
lehet országot építeni és megtartani

 fogalmazott. Sok-sok figyelmez-
tet  jel van, ami erre az igazságra
emlékeztet: a népesség drámai
fogyása, a szegénység, a remény-
vesztettség. Ugyanakkor vannak
korunkban is olyan személyiségek,
akik képesek voltak arra, hogy
egész életüket másokért áldozzák.
Példaként említette a fiatal kolozs-
vári egyetemi lelkészt, aki élete
árán mentett meg egy fiatal diákot.
 Valódi odaadás, az egyes ember
megújulása, megtérése nélkül
egyetlen ország sem tud megújulni.
Wass Albert szavait idézte „minden
bizonnyal eljön az id , amikor
fölébred a völgyek magyarjaiban a
lélek, s keresni fogják az igaz utat,
mely pusztulásból gy zelembe,
nyomorúságból az Úr gazdag di-
cs ségébe vezet vissza, ahonnan
valamikor nagyon régen magunk
gyarlósága folytán hibás útra tér-
tünk."
 A Szent Jobb-körmenetben a
Szent Jobb el tt az Apostoli Szent-
szék által elismert szerzetes- és
lovagrendek, az apostoli élet társa-
ságai, valamint a plébániák zarán-
dokcsoportjai vonultak, köztük
Diósjen  is, idén el ször közösen
énekelve a rózsafüzért.
 A Szent Jobb Körmenet után
csoportunk megtekintette a t zijá-
tékot, mely szintén nagyon szép

Szent Jobb Körmenet

volt.
 Bízunk abban, hogy jöv re, ha
részt kívánunk venni a Szent Jobb

Körmeneten nagyobb létszámban
jelenünk meg.

Tóth János polgármester
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Önkormányzati hírek
Tájékoztató a 2008. 07. 25-én
megtartott képvisel testületi

ülésr l.
Polgármester úr tájékoztatója a két
testületi ülés közötti id szak ese-
ményeir l:
 06. 28-29-30-án részt  vettem  a
Polgármesterek világ-találkozóján
Gödöll n, ahol kb. 600 polgármes-
ter volt együtt. A megnyitó 28-án
este volt a szabadság napján, és
egy szép történelmi el adással
kezd dött 29-én.
 07. 01-én Köztisztvisel i napon
a hivatal dolgozóival Hollók n
voltunk.
 07. 12-én megrendezésre került
a  9.  Jen  nap,  mely  színes  progra-
mokat biztosított a vendégeknek.
 07. 14-én Rétságon az Új Ma-
gyarország pont Kistérségi koordi-
nátori iroda megnyitóján vettem
részt Sinka Sándor meghívására. A
megnyitón részt vett Balla Mihály
Fidesz-es és Lombos István MSZP-
s parlamenti képvisel je, valamint
több polgármester. Szóba kerültek
a pályázatok, és a két képvisel nek
átadtam a közm fejlesztési hozzá-
járulás ügyében megfogalmazott
levelet, melyben kéjük ket, hogy
támogassák a parlamentben az
érintett önkormányzatokat. Egyben
jeleztem mindkét képvisel nek a
Kemence-Diósjen  összeköt  út
kapcsán felmerült problémát,
melyr l szintén írásos megkeresést
fognak kapni.
 07. 19-én szombaton A települé-
sünkr l indult el a Börzsöny-
kéktúra nyitó túrája. Az ide érkez
turistákat a vasútállomáson pogá-
csával, frissít vel fogadtuk, és
bemutattuk a helyi népviseletet.
Szintén 19-én a képvisel -testület
tagjai bejárást tartottak a zöldterü-
letek helyszínein.
 07. 25-én Kistérségi ülésen
vettem részt, ahol a napirendek a
következ k voltak:
 1.) Tájékoztató 2008. I. félévi
költségvetés végrehajtásáról
 2.) Tájékoztató a 2008. évi el i-
rányzat módosításának megtárgya-
lása és elfogadása
 3.) Egységes pedagógiai szak-
szolgálat beszámolója a 2007-
2008-as tanév munkájáról. A kis-
térség elnöke Mez fi Zoltán kö-
szöntötte Mocsári Gergelyt, mint
kistérségi referenst.
 4.) Határozathozatal a logopédiai
és gyógytestnevelésben részesül
gyermekek létszám és óraszámá-
nak meghatározásában.
 5.)  Közoktatási intézkedési terv
elfogadása.
 6.) Kistérségi Szociális Szolgá-
latszervezési koncepció elfogadá-
sa.

 7.) Tájékoztató a Bels  ellen r-
zés feladatainak ellátásáról.
 8.) Tájékoztató a költségvetési
szervek 2009. évi feladatairól.
 9.) Rétsági Kistérségi Többcélú
Társulás Munkaszervezetének
Vezet i pályázata.
 A testületi ülés Piroska János
DINÓBER elnökének el terjeszté-
sével folytatódott. Tájékoztatójá-
ban az OTP ltp. szerz déskötések
további lehet ségér l beszélt. El-
mondta, hogy a Víziközm  Társu-
lat felvállalná a szennyvízközm
kivitelezés során elmaradt, illetve
az azóta létesített ingatlanok
szennyvízközm vel történ  ellátá-
sának megszervezését. A tisztítóm
kapacitása a b vítést lehet vé teszi,
állami támogatással és kedvez
banki hitellel lehetne a beruházást
megvalósítani. A képvisel testület
az el terjesztést meghallgatta és
úgy döntött, hogy kés bb, a lakos-
ság véleményének megismerése
után foglalkozik a beruházás lehe-

ségér l.
 Az Általános Iskola igazgatója,
és az Aranydió Óvoda vezet je
terjesztették be beszámolójukat a
2007/2008. oktatási évr l. Mocsári
Gergely leköszön  iskolaigazgató
beszélt a közel optimális tárgyi
feltételekr l, fennálló problémákról
és a következ  tanév kiemelt fel-
adatairól. Bacskay Sándorné óvo-
davezet  nyugodt, a „jó kapcsola-
tok kialakítása évének” nevezte az
eltelt óvodai tanévet.
 A képvisel testületi ülés további
témái között falugy lés el készíté-
se, településrendezési terv módosí-
tása iránti kérelem, Brokernet Hol-
ding Zrt. pénzügyi befektetések
ajánlata, Diósjen -Kemence össze-
köt  út, tájház, augusztus 20-i ün-
nepi megemlékezés szerepeltek.
  Az elkövetkez  testületi ülé-
sek megtartására minden hónap
utolsó péntekén 18 órakor kerül sor
a polgármesteri hivatal tanácster-
mében, melyre minden érdekl t
várunk. Id pontváltozás esetén, a
hirdet táblákon kihelyezett plaká-
tokon tájékoztat az önkormányzat.

szi lomtalanítás
Értesítjük a tisztelt lakosságot,
hogy községünkben szeptember
27-én lomtalanítás lesz. A lomtala-
nítás alkalmával, a már megszokott
módon kérjük, hogy a gumiabron-
csokat és a szintén veszélyes hulla-
déknak számító háztartási elektro-
mos berendezéseket szíveskedje-
nek külön rakni, mert ezeket mint
veszélyes hulladékot külön gy jt-
jük és szállíttatjuk el településünk-

l. Továbbá kérjük a lakosság
segítségét, hogy amennyiben vas-

ill. fémhulladékkal rendelkeznek és
szeretnének ett l megszabadulni
ezt ne tegyék ki hanem jelezzék az
önkormányzatnak és mi a helyszín-
re megyünk és összegy jtjük. Kö-
szönjük segítségüket!

Társadalmi munka
Értesítjük a lakosságot, hogy szep-
tember 20-án az illegális hulladék-
lerakók megszüntetésére kerül sor.
Ehhez KEOP-os pályázaton nyer-
tünk pénzt. Az öner  biztosításá-
hoz él munka szükséges a szétszó-
ródott hulladékok összegy jtésé-
hez. A munkák elvégzésére civil
szervezetek is jelentkeztek a K -
szirt Néptánc Egyesület, a
Diósjen i Vadásztársaság, a
Diósjen i Polgár r Egyesület, az
Önkéntes T zoltó Egyesület, a Dr.
Göllesz Viktor Rehabilitációs inté-
zet és Ápoló Gondozó Otthon vala-
mint a Diósjen i Általános iskola.
Aki  úgy  érzi  és   fontos  számára,
hogy környezetünk megszabadul-
jon az illegális hulladéklerakóktól,
azt szeretettel hívjuk társadalmi
munkára szeptember 20-án reggel
07.30-kor. Találkozó a Véndiófa
Parkban.

Faluház - Falumúzum
A Jen i napló 2008. júliusi számá-
ban a barangolóban Teszáry Károly
úr felhívta a figyelmet, hogy múl-
tunk emlékei, értékei elveszni lát-
szanak, és fel kéne még kutatni a
még fellelhet , bemutatható régi
kincseket. Valamint kellene egy
helyszín, ahol ezeket be lehet mu-
tatni. Megemlíti továbbá, hogy a
faluház, vagy falu múzeum kérdése
már évtizedek óta tervezett volt.
 Most Diósjen  község Önkor-
mányzatának Képvisel -testülete
2008. július 25-én megtartott ülé-
sén határozott arról, hogy faluház,
vagy falu múzeum kialakítása
céljából megvásárolja a Dózsa Gy.
út 51. szám alatti ingatlant.
 A szóba kerülhet  ingatlanok
közül ez volt a legalkalmasabb,
úgy állagát, mind a helyszínt te-
kintve. Nem beszélve arról, hogy a
vásárlással sok régi emlék és tárgy
is az Önkormányzat birtokába
került.
 Természetesen ett l kezdve
várjuk azok jelentkezését, akik
riznek még Diósjen  múltjára és

hagyományaira jellemz  értékeket,
tárgyakat, melyeket szívesen átad-
nának, hogy ezen a helyszínen
bemutathassuk. Az épület felújítása
és rendbehozatala, nem kevés
munkát és szakértelmet igényel.
Ezért felkértem Jakab Lászlónét a
Szentendrei Szabadtéri Néprajzi
Múzeum (Skanzen) munkatársát

legyen a segítségünkre. Az épület
felújítása során szükség lesz társa-
dalmi munkára, ehhez várjuk azok
jelentkezését, akik két kezi munká-
val, szakértelemmel szívesen segí-
tenének, hogy minél el bb megtör-
ténjen a helyreállítás és az össze-
gy jtött tárgyak bemutathatóvá
váljanak Diósjen  lakosai és az ide
látogató vendégeink számára.

Magyarok VII.
Világkongresszusa

Az alapításának 70. évfordulójá-
hoz érkezett Magyarok Világszö-
vetsége augusztus 16-20. között
szervezte meg a Magyarok VII.
Világkongresszusát.
 Az  idén  ezer  küldött  alkotta  a
Világkongresszust. Az MVSZ
Küldöttgy lése és Elnöksége hatá-
rozatai alapján a Világkongresszus
küldötteit egyrészt népképviseleti
úton választják, másrészt fels házi
szempontok alapján hívják meg.
 Az idei évben az a megtisztelte-
tés ért, hogy mint Diósjen  község
polgármestere meghívást kaptam,
és részt vettem a Magyarok VII.
Vi lágkon gresszusán, amel y
2008. augusztus 16-20 között
zajlott.
 Ennek keretein belül 12 kü-
lönböz  témában, sokszor azo-
nos id ben folyt konferencia,
melyek közül kett n vettem
részt, ezek:

Államiság nélküli népek és
nemzetek az Európai Unióban
El adók: Nelly Maes és
Patrubányi Miklós
A  Szent  Korona  és  a  magyar
alkotmány el adó: Dr. Halász
József.

 Röviden a Magyarok Világ-
szövetségér l:
 1938. nagy események éve volt a
magyar történelemben. Ekkor ren-
dezték meg, világraszóló sikerrel
az Eucharisztikus Kongresszust.
Hatalmas egyházi és világi ünnep-
lések zajlottak Szent István király
és a Szent Jobb emlékezetére. A
Felvidék nagy részét visszacsatol-
ták Magyarországhoz. Ekkor zaj-
lott a Magyarok II. Világkongresz-
szusa, melynek keretében megala-
kult a Magyarok Világszövetsége.
 Kezdeti célkit zése, hogy támo-
gassanak „minden olyan munkát,
amely arra irányul, hogy a külföld-
ön él  magyarok között a magyar
nyelvet és kultúrát meg rizze és
fejlessze, az összetartást ápolja az
óhaza és a külföldi magyarság
között kapcsolatokat er sbítse, a
külföldi magyarok életét és a kül-
földön elért eredményeit állandóan
figyelemmel kísérje.
 El  világkongresszusok:

1929. I. Trianon után
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1938. II. Magyarok világszö-
vetsége
1992. III. Duna Televízió
1996. IV. Paradigmaváltás
2000. V. Külhoni magyar ál-
lampolgárság
2004. VI. A magyarság és a
Kelet
2008. VII. Világkongresszus A
fordulat (A magyarság sorsá-
ban bekövetkezend  változá-
sokra irányul)

 A Szent Korona és a magyar
alkotmány el adásról röviden:
 Az el adás sorozatban foglal-
koztunk a Szent Korona eszmei,
történelmi, néplélektani el zmé-
nyeivel, a Szent Korona
szakralitásáról, a szent korona
mint szellemi tulajdon, a Szent
Korona eszme és az alkotmány,
és a Szent Korona lelkiségével.

„A Magyar Szent Korona
szakralitása, mely nem csupán szép
hagyomány, melyet már túlhaladott
a világ. Isten parancsa és akarata
nyilvánul meg bel le, mely örök
törvény, és ezért Jézus számon kéri
rajtunk.”
 Ezen kongresszus üdvözölhette
Jens Peter Bounde Eu. parlamenti
képvisel  elhatározását, mely sze-
rint arra törekszik, hogy az új Eu-
rópai állammodell alapjául Ma-
gyarország Szent Koronájának
értékrendje szolgáljon.

Tóth János
polgármester

Felhívás
Idén harmadik alkalommal kerül
megrendezésre a DióFesztivál,
amelynek f  célja a helyi hagyo-
mányok, emberek bemutatása.
Ezért idén is várjuk az els sorban
helyi kézm vesek, el adók, "ügyes
kez ek" jelentkezését, hogy széles
közönség el tt mutathassák meg
tudásukat, munkáikat.
 Várjuk helyi termékeket árusíta-
ni kívánók jelentkezését is. Érdek-

dni és jelentkezni lehet legkés bb
szeptember 30-ig Löffler Renátánál
és Vasas Juditnál (a Gazdabolt-
ban).

Három nyertes
pályázat

Az idei évben több pályázatot is

Mit csinálhat egy tanár a nyári
szabadsága alatt? – Bizony tanul!
 A nyári szünid ben két hetes
tanulmányúton vettem részt Angli-
ában, Bedgeburyben egy Európai
Uniós pályázat, a „Comenius”
program keretében. Ez az egyéni
ösztöndíj tette lehet vé számomra,
hogy nyelvtanárként eljussak (nem
el ször) egy olyan nyelvi és mód-
szertani képzésre, amely új és kor-
szer  módszertani ötletek tárházát
nyitotta meg el ttem. Ezekkel a
tanult új módszerekkel a kés bbi-
ekben még motiváltabbá tehetem
tanítványaimat az idegen nyelv
elsajátításában.
 Tudjuk, hogy napjainkban mi-
lyen nagy szerepe van a nyelvtu-
dásnak a munkavállalásban (tehát a
megélhetésben!), s t más népek,
kultúrák megismerésében is nélkü-
lözhetetlen. Tehát nagyon fontos,
hogy a nyelvet, mint a kommuniká-
ció eszközét jól tudjuk használni.
 A tanfolyam a beszédkészség
fejlesztését t zte ki célul, de nem
hanyagolta el a másik három alap-
készséget (írás, olvasás, hallás
utáni megértés) sem. Megismer-
kedtünk a szókincsfejlesztés leg-
újabb technikáival. A mese, a dal
és a dráma játékos bemutatása
során betekintést nyertünk az angol
irodalom és kultúra világába. A
hozzájuk kapcsolódó feladatokkal
megtanultuk, hogyan beszéltessük
még többet a tanulókat. Játékos
feladatokon keresztül gyakoroltuk
a hallás utáni megértést, a kiejtést
és a szövegértést is.
 Napjainkban gyakran hallhatjuk
a „projekt” kifejezést, amely egy
nagyobb lélegzet  feladat megter-
vezését és végrehajtását foglalja
magába. Ilyen feladatok elkészíté-
sével a tanórán is találkozhatunk,
hiszen ezek fejlesztik igazán a
tanulók kreativitását és a kommu-
nikatív képességét. Ez a tanfolyam

 a  projekt  készítés  fortélyain  ke-
resztül  tudatosította bennünk azt,

hogy az ilyen típusú feladatokkal
nagy kihívás elé állíthatjuk tanítvá-
nyainkat.
 Számomra azért volt újszer  ez a
kurzus, mert el adások helyett
igazi m helymunkára helyezte a
hangsúlyt a tanórákon. Kipróbáltuk
és gyakoroltuk az új módszertani
ötleteket, és a feladatokat koopera-
tív tanulási módszerekkel oldottuk
meg, kis csoportokban.
 A kurzuson használtuk az inte-
raktív táblát, mely rendkívül haté-
konnyá teszi a tanórát, a megfelel
szoftver segítségével.
 A nemzetközi tanárképz  prog-
ramnak helyet adó iskola rendkívül
korszer  tanulóközponttal rendel-
kezik, melyben megtalálhatóak a
tanításhoz szükséges legújabb
kiadású könyvek, hanganyagok,
videofilmek és szoftverek. Nagyon
sok új oktatási segédanyagot is-
mertem meg, melyet a jöv ben a
tanórán is hasznosítani kívánok.
 A kimerít , de rendkívül hasz-
nos tanórák után az iskola gondos-
kodott a szabadid  hasznos eltölté-
sér l is. Közös programokat szer-
veztek: kirándultunk Londonba,
Cambridgebe, Ryeba és a környez
falvakba. Esténként színházi el -
adást tekintettünk meg, filmet néz-
tünk és népi táncot tanultunk.
Ezek a közösségi alkalmak hozzá-
járultak az Anglia és az angol kul-
túra megismeréséhez, és a külön-
böz  nemzetiség  tanár kollégák-
kal való baráti kapcsolatok kialakí-
tásához. Különösen jó kapcsolatok
alakultak ki a képzésben résztvev
spanyol, libanoni, lengyel, japán és
chilei kollégákkal.
 Természetesen meg kell említe-
nem a kiváló tanárainkat, különös-
képpen a csoportvezet  tanárt
Rebecca Hudsont, aki rendkívüli
felkészültségével, jó humorával és
empatikus képességével példaként
szolgálhat minden tanár számára.

Hornosné Molnár Zsuzsanna

„Egész életen át tartó tanulás”,
avagy Comeniusszal az Egyesült Királyságban

beadtunk a különböz  kiíró szerve-
zeteknek arra számítva, hogy a
nyertes pályázatok segítségével
könnyítsük meg munkánkat és
tegyük színvonalasabbá rendezvé-
nyeinket.
 Az els nek kihirdetett pályázat a
könyvtári bútorok beszerzésér l
szólt. Így közel 800.000 forint
értékben vásárolhatunk új bútoro-
kat. Úgy gondoltuk, hogy ha már
belekezdünk az újításba, akkor a
könyvtár helyiséget is felújítatjuk,
hogy még kulturáltabb körülmé-
nyek között fogadhassuk az olvasó-
kat.
 A bútorok sajnos csak szeptem-
ber közepén érkeznek meg, így
kicsit csúszik a nyitás.
 Az egyesületünk m ködésére is
nyertünk 347.000 forintot, amit

ként irodai eszközök beszerzésé-
re fordítunk, valamint tehetünk egy
lépést az általunk már régóta terve-
zett információs pont létrehozásá-
hoz. Továbbá ennek az összegnek a
részéb l rendezünk egy találkozót
a helyi és környékbeli egyesületek,
szervezetek részére, hogy így is
össze tudjuk hangolni munkánkat.
 Az idei DióFesztivál megrende-
zésére is nyertünk pályázatot, ami
nem összegszer síthet , mert tech-
nikai eszközöket, fellép ket és
hasonló segítségeket kapunk erre a
napra.
 Ezeken kívül beadtunk több
pályázatot is (többek között a Fesz-
tiválra is, amit bár szóban támogat-
tak, de sajnos mégsem ítélték meg
nekünk nyertesnek), amelyek meg-
írásánál sokat tanulhattunk.

 Mivel minden  amit ezeken a
pályázatokon nyert a CivilDió
Egyesület – Diósjen  el relépését
szolgálja, ezért úgy látjuk, hogy a
pályázatok megírásával eltöltött
id  nem volt hasztalan. Reméljük,
hogy mindenki szívesen fogadja
munkánkat és annak következmé-
nyeit.
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Fogorvosi rendelés
betegség miatt

tincsen
Hétf : 8 - 12
Kedd: 13 - 16

Csütörtök: 13-16
Péntek: 8-12

Nyár végi gondolatok

Ministránstábor 2008
Nagybörzsöny

Az idei évben is megtartottuk mi-
nistráns táborunkat. A résztvev k
nagy többsége Berkenyér l,
Diósjen l és Nógrádról jött, de
volt 1-1 f  N tincsr l, Mária-
nosztráról és Hontról is. Így mint-
egy negyvenen egy felejthetetlen,
élményekben és programokban
gazdag öt napot töltöttünk el a
nagybörzsönyi plébánián. Augusz-
tus. 2-án, szombaton reggel kocsik-
kal indultunk a tábor helyszínére.
Maga a plébánia egy ódon épület, a
bányásztemplom mellet található
és 1754-ben építették. A templom-
ban szerény kegytárgy és mise-
ruha kiállítás van, valamint egy
ismeretlen szent csontdarabkája.
 A szobák elfoglalása után, sorso-
lás útján három csoportba lett oszt-
va a társaság, majd énekpróbát
tartottunk, amin a táborban gyak-
ran elhangzó dalokat gyakoroltuk,
volt közte latin is. Csaba atya tar-
totta a nyitó szentmisét, volt némi
gond a borral, de végül  azt is meg-
hozták (nos, vajon lehet misézni
mazsolával?). Itt elhangzott a tábor
jelmondata is: Ahol szeretetet
vetünk, ott öröm sarjad!!!
 A tábor majd minden napján
tartottunk közös reggeli áhítatot
valamint esti hálaadást, küzdelmes
foci derbiket vívtunk a plébánia
udvarán, esténként egyenként vir-
rasztottunk egy órát ( na jó, volt aki
csak a felét), takarodó el tt mesét
vetítettünk diavetít vel (Morgó
mackó kalandjai 1, Morgó mackó

kalandjai 2, Morgó mackó kaland-
jai…7). Gitáros énekpróbákat tar-
tottunk, hogy a dalok szövegét és
dallamát minél jobban megtanul-
juk,  és  ha  még  hamisan  is,  de  bát-
ran énekeljük.
  Természetesen minden nap volt
valamilyen egyedi feladat vagy
foglalkozás. Rögtön az els  nap
délutánján csoportonként, térkép
segítségével kellet megkeresni és
megismerni a falu nevezetességeit.
Volt ugyan némi vita a helyes
irányt illet en, de mind három
társaság sikeresen megtalálta azo-
kat: a kisvasút állomást, a vízimal-
mot, amelynek mindkét hengerszé-
ke egy, a Dunán elsüllyedt hajóma-
lomról  került  oda,  a  fagyizót,  a
tájházat, a Szent Miklós templomot
és a falu legid sebb és legjelent -
sebb építményét, a Szent István
templomot, amelyet XIII. sz. els
harmadában emeltek és fallal vet-
tek körül. A küls  f párkányát 19
db bajszos faragott emberfej ábrá-
zolás díszíti. Ebben hangulatos,
mintegy hatvan f t befogadni ké-
pes Árpád-kori templomban tartot-
tuk gyertyafényes kora esti szent-
misénket hétf n.
  Az egyik legélménytelibb és egy-
ben a legfárasztóbb program a
túrázás volt. Vasárnap délután
kisvasúttal mentük fel Nagyirtás-
pusztáig, majd tovább gyalog az
539 méter magas Kopasz-hegy
csúcsáig, ahol gyönyör  kilátás
fogadott bennünket: Duna-kanyar,

Talán augusztust mondhatjuk az
egyik legszebb hónapnak a sok
virág tündöklésével, a gyümölcsök
változatosságával, a szép id vel.
 A nehéz, fárasztó munkák mel-
lett az emberek általában igyekez-
nek a szabadságot is kihasználni, a
kirándulások, kikapcsolódások,
nyaralások id szaka is.
 A városi embereket, no meg a
külföldieket is vonzza a falusi élet,
a még viszonylagos csönd, a gyö-
nyör  természet. Azt már nem
írhatjuk, hogy elcsodálkoznak a
legelész  nyájban, egy-egy kolomp
sem köti már le a figyelmet, sem a
falusi porták sokszín sége, mint
évtizedekkel ezel tt. Talán meg
kellene kérdezni mennyire vannak
megelégedve a mai falusi viszo-
nyokkal. Sajnos az útjainkra, járdá-
inkra, parkjainkra gondolom nem
jó véleménnyel lehetnek. Igaz, az
önkormányzat minden lehet séget
megragad az állapotok megváltoz-
tatására, de nem csak a mi falunk
ilyen ebben az országban, mégsem

lehet vigasz sem a jeneieknek, sem
az idegeneknek.
 A lehet sége minden családnak
más és más, a programokat a csalá-
dokkal, gyerekekkel egyeztetni
kell.
 Gondolom azért többeknek jutott
ideje egy-egy kirándulásra, külön-
leges események megtekintésére,
mint a váci vigalom, a bánki folk-
lórfesztivál ahol több nógrádi és
felvidéki együttes mutatta be ha-
gyományait. Valószín  a nyaralást
is többen választották országunk
szép tájain, netán külföldi orszá-
gokban, a pekingi olimpián.
 Ilyen helyekr l élményekkel
gazdagítva, tapasztalatokat levon-
va, különböz ségeket megtéve
lehet hazatérni.
 Az örömök, felejthetetlen emlé-
kek mellett a falusi embereket, a
gazdákat, kistermel ket évr l-évre
sújtja az agrárválság. Úgy érezzük,
vagyis úgy remélte a magyar gaz-
da, hogy egyenl  esélyekkel indul-
hat az EU-s gazdákkal. Mégis a

Naszály, esztergomi bazilika,
Márianosztra, a Pilisi hegyek,
Kóspallag (és talán Diósjen  is, de
ebben nem voltunk biztosak  akit
érdekel menjen ki és döntse el
maga).  Az egyik fiú részletet  olva-
sott  fel  a  Hegyi  beszédb l.  A  Ko-
paszhegyt l hazáig gyalogoltunk
és sötétedéskor értünk a plébániá-
ra.

Barbi és Szili vezetett be minket
az íjászkodás rejtelmeibe. Fergete-
ges táncot lejtettünk Dóri vezetésé-
vel, aki különböz  néptánc-
lépésekre, népi mondókákra taní-
tott bennünket. Egyébként  irányí-
totta az énekpróbákat is. Anettal
képeslapot készítetünk, amit el is
küldtünk az otthoniaknak. Barbival
kék szövetkend re fehér festékkel
képet pöttyöztünk. Jocival bodza-
fából sípot faragtunk.
   Az utolsó el tti napon, kedden
hat állomásos akadályversenyt
tartottak a kicsiknek a nagyok.
Volt ahol az elveszett juhokat kel-
let megkeresni, máshol az arra
rászorulóknak kellet segíteni, vagy
élelmiszercsomagot eljuttatni az
éhez knek, vagy éppen közelebb
kerülni Jézushoz.
  Az utolsó este vacsorára helyi
nevezetességet, börzsöny lepényt
kaptunk, amit kemencében sütöt-
tek, kolbásszal és szalonnával volt
megszórva és tojás sárgájával meg-
kenve a teteje. Finom lehetett, mert
mind elfogyott. 21.30-tól a csopor-
tok egymást váltva szentségimá-
dást tartottak a bányásztemplom-
ban. Az estét egy egérke zavarta
meg, némi riadalmat keltve a lá-
nyok között. Szegény egérke húzta

a rövidebbet, még aznap jobb létre
szenderült.
  Az utolsó napon kitakarítottuk a
plébániát és még játszottunk egy
nagyot. Szerintünk mindenki jól
érezte magát!!!

Velki Mária
Ribai Erzsébet
Altsách József

Köszönetnyilvánítás
Mindazoknak, aki segítettek a tá-
bor el készítésében és lebonyolítá-
sában. Bármely formában támogat-
ták annak létrejöttét és megvalósí-
tását.
 Köszönet a Váci Egyházmegyé-
nek, akik anyagi támogatást nyúj-
tottak

Szentlélekadó Isten,
Világot teremt  Isten,
Vizek felett lebeg  Isten,
Törvényt hozó Isten,
Szomjat oltó Isten,
Kenyeret szaporító Isten,
Gyermekeket átölel  Isten,
Éhez ket tápláló Isten,
Igét hirdet  Isten,
Utat mutató Isten,
Betegeket gyógyító Isten,
Szegényeket felkaroló Isten,

nöket megbocsátó Isten,
Vigasztaló Isten,
Minket megváltó Isten,
Reménységet adó Isten,
Örömet adó Isten,
Szeretetet sugárzó Isten,
Add, hogy ne csak szavakkal,
Hanem tetteinkkel is dicsérjünk Téged!

csalódások, az ellehetetlenítés
teszik tönkre a magyar termel ket.
Vajon ki tudná megmondani, mit
lesz érdemes jöv re ültetni, milyen
állatot tartani?
 Az idei dinnye- és almatermelé-
si, illetve értékesítési válság a helyi
szedertermelésre is kihatott, igaz a
helyiek sehol nem demonstráltak.
 Furcsának, vagy lehetetlennek

nik azt az úti beszámolót olvasni,
hogy Franciaországban nincs funk-
ció nélküli, elhanyagolt terület,
nincs gaz és parlagf . Csodálato-
san megm velt táblák és nagy
becsülete van a helyben termelt
élelmiszernek, mely megbízható
min ség , igazi termék és saját
üzleteikben árulják.
 Vajon nálunk elvesztek a föld-, a
termék- és a termel gazda becsüle-
te?
 A szövetkezeti id kben ontotta
termékét a magyar föld, bármilyen
negatív vélemények ellenére ezt
nem tagadhatjuk. Ahol ezt folytat-
ták – például Érsekvadkert – ott
másképp néz ki a határ. Biztos már
több helyen leírták és hangoztatták,
hogy a magyar falvakban is dol-

gozni akarnak az emberek, ugyan-
úgy termelni és a munkájuk értéké-
ben eladni a terméket.
 A rossz intézkedések kapcsán
eszünkbe juthatnak azok a történel-
münkb l ismert korszakok: a török
világ és más világhatalmak évtize-
dei, évszázadai, amelyek magyar
népünket kifosztották, nyomorba
süllyesztették. Védtük a nyugatot,
hogy k fejl dhessenek, gazdagod-
hassanak. Most már hallgassunk,
mert egy Unióba tartozunk. Pedig
Európát nem lehet elképzelni sem
a múltban sem a jelenben Magyar-
ország – sem annak tájai, sem népe
– nélkül. Wass Albert idézetével:
„A nemzet tetteiben és tétlenségé-
ben pusztul.”

VsMy
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 Érdekes történeteket hallottam
Diósjen  száz évvel ezel tti múlt-
ját felidéz  beszélgetéseink során.
 E történetek egybecsengenek a
vidék néprajzával foglalkozó elbe-
szélésekkel, tudományos megálla-
pításokkal. Ennek kapcsán telepü-
lésünk lakóit rátarti, leleményes, jó
humorú, furfangos, ugyanakkor

vészi hajlandóságú népnek írták
le, kik az utóbbi évekig meg rizték
sajátos nyelvjárásukat, eredeti szo-
kásaikat, néprajzi jellegzetességei-
ket.
 A  Barangoló el  számaiban
már foglalkoztunk az itt él  embe-
rek és az erd , illetve az abból
származó  fa különleges viszonyá-
val, de Szent Flóriánnak, a t zol-
tók véd szentjének fából készített
szobra – a Diósjen i Önkéntes

zoltó Egyesület fennállásának
120.  éves évfordulóján rendezett
ünnepségen  további gondolatok
megírására késztetett.

Antalffi Gyula a „Börzsöny” cí-
 m vében megállapítja, hogy a

község lakósainak megélhetése –
már a régebbi id kt l kezd en –
zömmel az erd höz köt dött.
 Miután a vidék mez gazdasági-
lag m velhet  területének a zömét
az „uradalom” birtokolta, a  Jen i
nép, mondhatni „kétlaki” életet élt.
Nyáron a család megélhetését kö-
zel sem biztosító 2-3 holdas törpe-
birtokát m velte, télen – ennek
pótlására – az erd ben favágást
végzett, vagy fuvarozást vállalt.
 Aki „nem fért bele” az uradalom
által igényelt foglalkoztatásba, az
vándorútra kelt.  A leírások szerint
a Jen iek a fafaragást a XIX. szá-
zad végén már szinte háziiparsze-

en végezték, így az valóságos
megélhetési forrássá vált. E lehet -
ség felismerése az itt él k szorgal-
mát, leleményességét dicséri, kik
rájöttek, hogy az erd ben szegény
távolabbi vidéken – az alföldön –
ugyancsak igény van ilyen” szol-
gáltatásra.” Az idézett könyv, ill.
régi id kre még   visszaemlékez k
szerint a téli hónapokban
„falkában” járták az országot, az
alföldi parasztoknak szekéralkatré-
szeket készítettek, gazdasági esz-
közöket faragtak, zsindelyt hasítot-
tak, szánt ácsoltak.
 Mindezekhez magukkal vitték a
különböz  eszközökhöz szükséges
faanyagot is.
 Ez utóbbi mondatról egy kicsit
el kell beszélgetnünk, hiszen ennek
ismerete több generáció megfigye-
lésére támaszkodó „tudománynak”
számított. Ma, ha az ember valami-
féle szerszámnyél megvásárlására
kényszerül általában egyetlen fa-
fajból (bükkfából) készített, szálá-
ból kif részelt, géppel esztergályo-

zott, esetleg még görcsöt is tartal-
mazó tömegárut  kap, (Amib l cél-
szer  mindjárt tartalékot is venni).
Eleink tudták, mi, mire való. A leg-
jobb kalapácsnyél természetesen
somfából, a kapanyél, vagy az ök-
rösszekér járomja juharfából, a vil-
la, a kaszanyél k risb l, a szánkó-
talp bükkfából („kisöccse” a
ródlitalp esetleg vadkörtéb l), az
er s igénybevételnek kitett fejsze,
ill. csákánynyél szívós töve-
gyertyánból készült. (Azt mindenki
tudta, hogy bármennyire is er s  az
akác  nem jó baltanyélnek, mert
rendszeres használatánál égeti az
ember kezét.) Régen szinte elkép-
zelhetetlen volt, hogy a porták mel-
léképületeinek padlásán bárkinél
ne száradt volna különböz  fafajú,
kézzel hasított nyél alapanyag. Az
már csak ráadás, hogy ezekb l mi-
lyen „kézhezálló” szerszámnyele-
ket, vagy egyéb eszközöket, termé-
keket  tudtak csinálni esetenként
egyetlen vonókés segítségével. Ar-
ra is emlékszem az ötvenes, hatva-
nas években Dalmadi Imre bátyám,
az erdészet aranykez  mestere
hogy örült, amikor a kerékagyak-
nak jó szövet  szilfát tudtunk a
bognárm helybe beküldeni. (Nagy
kár, hogy a kéziszerszámokkal vi-
szonylag jól felszerelt kovács, illet-
ve bognárm hely berendezése – fi-
noman kifejezve – ebek harmin-
cadjára került ahelyett, hogy most
idegenforgalmat vonzó múzeum-
ként mutogatnánk.)
 Hogy a megfelel  faanyag kivá-
lasztása esetenként milyen speciá-
lis ismereteket igényelt – elmondok
egy valós történetet.
 Úgy a hatvanas években jelent
meg Bernecebarátiból ismételten
egy id s „bácsi” (azt hiszem
Dudok nevezet ), hogy esetenként
mindössze fél köbméternyi juhar
faanyagot vásároljon – olyan kérés-
sel, hogy a faanyagot  választhas-
sa ki. Minden alkalommal egy
egész napot is eltöltött a juharban
gazdag vágásterületeken, nézeget-
te, simogatta a termelés során már
el leg ledöntögetett fiatal (8-12
cm átmér ) fákat, majd itt-ott ki-
vágott bel lük egy-egy 120-150 cm
hosszúságú darabot. Otthon aztán a
fát  tán milliméternél is véko-
nyabb szalagokra hasította, majd
remekbeszabott hátikosarakat ké-
szített bel le.
 Miután az általa végzett  kosár-
készítés technikáját ismertnek vél-
ték  – a közelmúltban megpróbál-
ták e régi tevékenységet felelevení-
teni. Nem megy! Pedig minden
rendben van, csak a juhar nem akar
úgy hasadni, mint ahogy kellene.
Azt ugyanis senki sem tudja, mi-
lyen kívülr l látható jelek, milyen

ismérvek alapján választotta ki
Dudok bácsi a kosárnak alkalmas
faanyagot.
 A fenti történet kapcsán jutott
eszembe egyik kedvenc íróm –
Szántó György 1933-ban írt
„Stradivári” cím  regénye, amely-
ben hasonló módon írja le a neves
heged készít  mester és az alkal-
masnak tartott fa „találkozását”:
„Néhány juharfa lépett eléje a
bükkök és gyertyánok közül. Meg-
megállott el ttük, végignézett raj-
tuk, tet l talpig kopogtatta ket,
el ször a fejsze fokával, aztán a
nyelével, végül az ujjaival. Olyan
egyenletes ütemben kopácsolt raj-
tuk, mint valami nagy harkály, köz-
ben simogatta tenyérrel a kérgét és
szagolgatta. Néha nyugtatta a de-
rekukon a tenyerét, mintha leány-
derék lett volna, nedv és vér lükte-
tése összekapcsolódott volna. Így
beszélt hát a fákkal Antónió
Stradivári a heged készít  mes-
ter…”
 Persze ezzel nem akarom egy
sorba helyezni a napjainkban már
több millió forintot ér  világhír
mesterheged t  mely a vonó leg-
kisebb simítására is a világon leg-
szebben zeng, énekel, sír és kacag

  egy Bernecebarátiban készített
hátikosárral, bár az elmondottak
alapján azért mégis van közöttük
valami párhuzam…
 Ha már a fafaragás égisze alatt
valahogyan újból idekeveredett a

vészet, bevallom, a Barangoló
valamelyik el  számából tudato-
san marad ki egy jeles m vészeti
ág – a szobrászat  azért, hogy
most itt beszéljek róla. Tudom,
nem szabadna szubjektív értékíté-
letet mondanom, de nekem többet
mondd egy szobor, vagy kompozí-
ció, ha márvány, k , vagy fém he-
lyett az fából készül. Számomra az
utóbbi az él bb, így igazabb.
 Tudom, nem szabadna kiemelni
a fából alkotó m vészek bármelyi-
két is. F leg annak tudatában,
hogy m veik töredékének töredé-
két sem ismerem. Mégis – eddigi
szokásomhoz híven – egy-két pél-
dát azért felhozok.
 Az  egyik  – id. Szabó István –
megyénk szülötte volt, egész életé-
ben jórészt Salgótarján környékén
élt és dolgozott. t személyesen is
ismertem. Témáját leggyakrabban
a bányászok életéb l merítette. So-
ha, senki keze alól nem láttam még
megszületni olyan kifejez  alako-
kat…szinte mozdult kezükben a
csákány, ahogy feszültek izmaik.

k tényleg „arcuk verejtékével”
keresték kenyerük. A Salgótarjáni
„Megyeházán” talán még látható
egypár alkotása. (Tényleg – tudják,
hogy az ilyen szempontból végzett
felméréseknél minden országban
bányászat és az erdei munka fog-

Barangoló IX/3. lalta el a „nehézségi dobogó” els
két helyét.)
 A másik, „kedvencem” az 1930-
ban  Kolozsváron született
(romániai – magyar): Szervátiusz
Tibor.
 Egyik monumentális  m ve a
Nyugat Magyarországi Egyetem
(Sopron) f épületében fogadja az
érkez t. A mondabeli csodaszarvas
kifejez  szökellése el tt legyökere-
zik az ember lába.
 Persze nem kell olyan messze
menni, hogy valamilyen fából ké-
szült alkotásban gyönyörködhes-
sünk (ráadásul ha van olyan amihez
még némi közünk is van). Kevesen
tudják, hogy Balassagyarmatra be-
érve az út jobb oldalán elhelyezett
– magyar motívumokból álló jelen-

s méret  m alkotás  némi segít-
ségünkkel  itt a Téglaháznál a va-
lamikori erdészeti fagyártmány

hely fedett színje alatt készült a
fafaragó népm vészek egyik nyári
táborának keretében. (A m  minia-

r másolatát a táborban résztvev k
kedves ajándékaként rzöm).
 Valójában még Gyarmatig sem
kell mennünk, hogy fából faragott

alkotásokban gyönyörködhes-
sünk. Itt vannak körülöttünk, díszí-
tik parkjainkat, teszik széppé, s ha
még több készül bel lük   ilyen
szempontból   lassan  híressé köz-
ségünket.
 Bevallom, ez utóbbiak kedvéért
terveztem e külön számot a Baran-
goló sorozatban. Annak bizonyítá-
sára, hogy a Diósjen iek erd szere-
tetének, fához való különleges ké-
pességének, Istenáldotta tehetségé-
nek nem csak múltja, hanem jelene
is van.
 Hol láthatók ezen alkotások?
(Általános ismertségük okán talán
felesleges is külön felsorolni.) A
Nógrád-Diósjen i út elágazásánál
álló kereszt, az els  Jen  Napra el-
készített – községünket bemutató –
tábla,   egy  temet i  kopjafa,  az  ok-
tóber 23-i emlékm , illetve a már
említett Szent Flórián szoborcso-
port.

 Most azonban ismét nehéz hely-
zetben vagyok, mert sok mindenkit
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kellene személy szerint kiemel-
nem, felsorolnom, hiszen települé-
sünkön belül számtalan helyen lát-
tam gyönyör  – fából készült  al-
kotásokat.
 A széles skálán belül láttam dió-
fából készült remekbeszabott szek-
rény-polcrendszert (melynek készí-

je korántsem m bútorasztalos), s
dolgoztam itteni „mestert l” szár-
mazó kézbe simuló szerszámnye-
lekkel. A kett  között számtalan
megemlítésre méltó alkotás lenne.
 Mindenki mástól elnézést kérve
az igazságtalan mell zésért, hadd
említsek meg önkényes kiragadás-
ban három nevet. Mondjuk néhai
Pobori Ferenc bátyámét, kinek fa-
ragott trófeaalátétei minden vala-
mire való vadász gy jteményében
megtalálhatók.
 Tudom, nem illend  a leselke-
dés, de ki tud úgy beérkezni
Diósjen re, hogy ne pillantson be
Békési Tamás portáján látható gyö-
nyör ségekre.
 És végezetül hadd emeljem meg
tisztelettel képzeletbeli kalapom
(ugye mondhatom, hogy kalapunk)
Fritz János erdész kollegám tehet-
sége és a köz javára való önzetlen
tevékenysége el tt.

Teszáry Károly

Öreg kalendárium
szeptember havában

Mint minden Mária-nap, asszonyi
dolog – f leg fonástiltó nap, s
olyan nagy ünnep, hogy még a
fecskék sem indulnak útnak, le-
gyen bármilyen szép az id . Kis-
asszony-nap hajnalának harmatára
a vetni való búzát ki kell teregetni,
hogy az „Úr Isten megszentelje”.
Aki így tesz, annak búzája b ven
terem és nem üszkösödik meg.
 Szent Mihály napján: aki kíván-
csi arra, milyen esztend  várható,
vágjon ketté egy cserfagubát, ha a
gubában pókot talál, akkor rossz
esztend  következik, ha légy lapul
benne, akkor se ilyen, se olyan, ha
féregre lel, az b séget jelent, ha
üres, akkor sokan halnak meg az
újévben.

Szent Mihály a pásztorolás befe-
jezésének, a juhok átvételének
áldomásos napja, bérfizet  – és
pásztorfogadó – nap.
 E napon le kell sz rni az új bort,
kezd dhetnek az szi mulatságok,
lakodalmak.
 Ha a fecskék nem mennek el
eddig, akkor hosszú szre lehet
számítani.

Mihály-napi keleti szél igen
komoly telet ígér.
 Úgy tartják, aki e nap után ga-
tyába öltözik, attól nem kell taná-
csot kérni (annak valami hibádzik a
fejében).
 Ahányszor Mihály el tt  dér van,
éppen annyiszor lesz deres a határ
májusban is.
 Ha sok makk terem, sok hó esik
karácsony el tt.

Név RSZ VSZ nem Kor Korcsoport Helyezés Id Erdész
Józsa Csaba 2058 FM f 47 FM 5. 19. 1:45:08
Dr. Ferenczi István 2079 FM f 37 FM 4. 36. 1:59:03
B gér János 2011 FM f 44 FM 4. 41. 2:01:35
Kelemen Szilárd 2023 FM f 34 FM 3. 42. 2:01:45
Monostori László 2012 FM f 42 FM 4. 54. 2:30:00
Jónás Marietta 2057 FM n 48 FM 5. 10. 2:21:09
Kovács Viktor 3004 KM f 16 KM 3. 15. 0:45:21
Juhász Éva 3015 KM n 35 KM 5. 5. 0:41:17
Monostori László Ifj. 4013 MKA f 17 MKA 3. 1.
Monostori Albert 4001 MKA f 10 MKA 2. 2.
Kovács Balázs 4002 MKA f 14 MKA 2. 3.
Ferenczi Zsombor 4030 MKA f 12 MKA 2. 5.
Ferenczi Balázs 4031 MKA f 11 MKA 2. 6.
Lengyel László 4009 MKA f 8 MKA 2. 10.   x
Csabuda Tibor Gerg  4015 MKA f 5 MKA 1. 11.
Miklós Márta 4016 MKA n 12 MKA 2. 2.
Lengyel Katalin 4008 MKA n 6 MKA 1. 6.   x
Mészáros Szilvia 4014 MKA n 9 MKA 2. 10.

A diósjen i résztvev k

Pekingben olimpia, Diósjen n családi futás
A sportszeret k figyelme kora
reggelt l, szinte estig a pekingi
olimpia eseményein csüng. Persze
jórészt a fotelben töltött órák szinte
kikényszerítik a testb l az t meg-
illet  mozgást. S ha ehhez még
árnyas, romantikus erdei környezet
is társul, akkor irány futni a Bör-
zsönybe! Hiszen augusztus 23-án
az utolsó el tti olimpiai napon újra
Diósjen n ebben a börzsönyi fa-
lucskában indult a családokat, ver-
senyz ket megmozgató futás. A
keretekr l az Ipoly Erd  Zrt. mun-
katársai  erdészek, erd mérnökök

 illetve civil szervezetek lelkes
munkatársai (Futapest Klub, Kis-
vasutak Baráti Köre) gondoskod-
tak.

 Az id járás majdnem megtréfált
bennünket, hiszen es vel riogattak
az el rejelzések, s már a nevezés
alatt is er s széllel érkeztek a fel-

k. Talán emiatt  vagy az éppen
zajló, aranyt rejt  olimpiai kajak-
kenu számok miatt – kicsit keve-
sebben tolongtak a regisztrációs
asztalok mellett, mint az elmúlt
évben. Persze az igazsághoz hozzá
tartozik, hogy a félmaratonnal egy
id ben hasonló távokon a Futapest
párhuzamos rendezés  cross futá-
sán is közel száz résztvev  neve-
zett. Az id  is megkönyörült raj-
tunk, így a jól kijelölt pályán a
napsütés már a frissít  pontok h sí-

 forrás vizét is fontossá tette.
 A versenyz k kitettek magukért,
hiszen kiváló id eredmények szü-
lettek, ami tekintettel a pálya szin-
tességére  majdnem  500  m  szint

leküzdése jelentette a nap kihívását
 külön figyelmet érdemel. Aki

csak egy kicsit is jártas a
félmaratoni eredményekben tud-
hatja micsoda eredmény 1 óra
közeli id vel célba érni 21 100
méter megtétele után. A nap szen-
zációját Erkolo Ashanafi1 óra 11
perc 14 mp-es félmaratonja jelen-
tette. Erkolo úgy nyilatkozott, hogy
a verseny nagyon tetszett neki, de
az els  emelked  kissé megfogta,
ez a rész nehéz volt. Szabó István
és Érsek Bertalan eredménye is
kiváló, amit a lelkes közönség
tapsából is ki lehetett következtet-
ni. A hölgyek mez nye sem maradt
el az er sebbik nemt l, hiszen
Földingné Nagy Judit 1 óra 26
perc 17 mp-es kiváló ideje felül-
múlta várakozásainkat. Judit a
verseny után úgy nyilatkozott,
hogy jó volt az id , bár úgy emlé-
kezett, hogy a tavalyi versenyt
könnyebben teljesítette. (Csak
emlékeztet ként: a tavalyi gy ztes
Teveki Petra néhány nappal ezel tt
65. helyezéssel futott célba a n i
maraton futáson.) Másodikként
Vajda Zsuzsa, és Roszik Adrienn
követte az els t pazar id vel, kivá-
lót versenyezve. A kismaratoni 7
km-es távon Moissa Feyissa etióp
versenyz  remekelt 22:07-es ered-
ményt produkálva, akit Er s Gá-
bor és Sípos Dávid követett. A

knél Kovács Orsolya futott át
els ként (34:45), Avar Éva máso-
dik, míg Stróbliné Radácsi Ildikó
harmadik helyen futott át a célvo-
nalon. Mivel ez egy különleges
tömegsportrendezvényként felfog-
ható verseny volt had említsük
meg a régóta futó Kovács Feri
bácsi és Jusztin Feri bácsi, akik 63
évesként, illetve Lencsés Éva néni
nevét, aki közel 70 évesen teljesí-
tette a távot.
 Nyilatkozataikból szinte egybe
hangzóan kiderült elégedettségük a
verseny különlegesen szép erdei
környezete  (Ezt látni kell!), és a
verseny szervezettsége miatt. A
versenyz k is partnerek voltak a

környezet megóvásában, hiszen
frissít  italuk poharait futás közben
is gondosan a verseny id tartamára
kihelyezett szemetesekbe dobták
be.
 A korosztályos bajnokokon kívül
erdész különdíj is kiosztásra került
Zsíros Attilának, akinek 2 óra kö-
zeli id eredménnyel sikerült telje-
síteni a távot 21 km-en. Munka
mellett, hobbiból futva igazán re-
mek! Józsa Csaba a legjobb
diósjen i lakosként teljesítette a
félmaratoni távot, testnevel  tanár-
ként, edz ként feleségével, Jónás
Mariettával igazi sportolói példát
mutatva futottak. A megszokott
egyedi pólókon kívül a szervez k
meleg ebéddel, s t strandbelép vel
is kedveskedtek a résztvev knek.
 Köszönjük minden kedves támo-
gatónknak, hogy ez a verseny létre-
jöhetett, így els sorban az Ipoly
Erd  Zrt-nek, az Andreas Stihl Kft-
nek és a Cél Motors Kft.-nek (Land
Rover vezérképviselet) támogatá-
sát!
 Hogy miért érdemes végigcsinál-
ni a szervezést, a sok-sok aprósá-
got, arra választ ad a sok mosolygó
gyermek, feln tt, akik reményeink
szerint nemcsak így kerülnek kap-
csolatba az általunk kezelt erd k-
kel, gyönyör  természeti értékek-
kel.

Forrás: www.ipolyerdo.hu

http://www.ipolyerdo.hu/
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A napközis tábor után nagy izga-
lommal várták a nagyobb gyerekek
az „elutazós” tábort. Aki már el-
múlt 11 éves, csatlakozhatott a
csapathoz.
 Tiszavárkony egy Szolnok mel-
lett található település, Diósjen l
180 km-re. Itt töltöttünk hat napot
a református fiatalokkal, 2008.
július 27. és augusztus 1. között.
Huszonöten utaztunk el, hogy Isten
közelségében fontos kérdésekr l
beszélgessünk: Milyen a mi Iste-
nünk? Miért élünk? Miért van
annyi gonoszság? Hogyan fordul-
hat minden jóra? Csak egyedül
Jézus?
 Természetesen a válaszokat is
megkerestük ezekre a kérdésekre:
Szeret  mennyei Atyánk van. Isten
adta az életünket. Az ember a b ne
miatt elszakadt Istent l. Jézus
Krisztus keresztje hidalja át az

Isten és az ember közti szakadékot.
Jézus az egyedüli út az Atyához. A
beszélgetések mellett reggel és este
áhítat is volt, ahol a napi arany-
mondásról, illetve Ábrahám életé-

l volt szó.
 Délutánonként Szolnokkal is-
merkedtünk, strandoltunk, beszél-
gettünk, közösen játszottunk. Nem
maradhatott ki a hétb l a tábort z a
szalonnasütéssel, és a „kacsintós”
játék sem, amely évek óta kicsik-
nagyok kedvence.
 Ismét hálát adhattunk a mi
Mennyei Atyánknak, hogy velünk
volt a héten, és meg rzött minket
minden bajtól. És köszönjük azo-
kat, akik imádságban hordozták
táborunkat, akik gondoltak ránk.

 „Meg riz az ÚR jártodban-
keltedben, most és minden-
kor.” (Zsoltárok 121,8)

Tiszavárkony - 2008
Hittel kérje, semmit sem kételkedve

(Jakab 1,3)
Istennek legyen hála ez az év sem
telt el Ifjúsági Csendes7 nélkül.
Hiszen ma már annyira természe-
tes, hogy különböz  táborokba
megyünk, ahol edzeni, lovagolni,
kenuzni, táncolni lehet, mindent
megteszünk testünk egészsége és
szépsége érdekében, ugyanakkor
elfelejtjük, hogy lelkünk legalább
ennyire igényli a gondozást, tör -
dést. Az erre vágyó fiatalok immár
hatodik alkalommal találkozhattak
itt Diósjen n. Az ország különböz
településeir l érkeztek, s t még
határon túlról is. Jó volt látni, hogy
a református templom és parókia
környéke újra benépesedett és a
kert is megtelt a táborozók sátrai-
val. Öröm volt találkozni a régi
ismer sökkel és új arcokat felfe-
dezni. Sikerült  ha csak egy hétre
is  kizökkeni a mindennapok
zajos, sivár világából és végre
elcsendesedni, az Úrra figyelni.
 Összefoglalva a hét eseményeit:
Délel tt nagyon jó el adásokat
hallhattunk életünk fontos kérdése-
ir l. Választ kaptunk sokunkat
foglalkoztató témában,mint pl.
terveink, döntéseink, pályaválasz-
tás, párkapcsolat, függ ségek,
kudarcok, mélypontok. Az ezt
követ  csoportbeszélgetés jó lehe-

ség volt arra, hogy a hallottakat
még jobban elmélyítsük. Az egy-
mással szintén  megosztott tapasz-
talatokból sokat tanultunk. Az esti

áhítatokon Ábrahám életének vál-
tozásaiból megérthettük, hogy ma
is lehet több hittel élni és hogy
Isten ígéretei mindig beteljesednek.
Örültünk, hogy esti alkalmainkra
nem csak a táborozók, hanem a
faluból is sokan eljöttek. A hallott
ige üzenete ,a zenés dics ítések,
lelki énekek mindannyiunk szívét
megérintették. Ami még nagyon
tetszett az a „10 percezés”. Ez egy
olyan alkalom, amikor egy lelki
vezet vel személyesen beszélget-
hettünk gondjainkról, kételyeink-

l, vagy egyszer en azért, hogy
valaki minket is meghallgasson. Jó
volt beszélgetni, együtt imádkozni,
Jézus közelségében lenni, ugyanak-
kor a testi felüdülés sem maradt el.
Kirándultunk, strandoltunk, aka-
dályversenyt szerveztünk, színda-
rabot rendeztünk, volt foci, röplab-
da, ping-pong, csocsó, igazi tábor-

z, no meg nagyon sok jókedv és
öröm. Vasárnap az úrvacsorai is-
tentisztelet után nehéz szívvel
vettük tudomásul, hogy véget ért a
tábor, hiszen jó volt nekünk itt
lenni!
 Hála az Úrnak ezért a lehet sé-
gért és köszönet mindazoknak akik
ebben segítettek. Megköszönjük a
helyet, a szervez  munkát, a lelki
szolgálatokat és imádságokat.
 Reméljük, hogy az a lelki útrava-
ló, amit a héten kaptunk, Istenben
gazdagodni fog a következ  évig,
amikor újra találkozhatunk.

Hoffmann András és Edina

Ifjúsági Csendes7
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Labdarúgás
Ismét a játék!
 Rövid nyári pihen  után elkez-

dött a 2008-2009. évi labdarúgó
bajnokság a megyei II. osztályban.
A nyári csapatépítés már az új
szakmai vezetés irányításával
(Filip Dániel és Monostori László)
ment végbe. Sok izgalom és munka
eredményeképpen kialakult a fel-

tt  és ifjúsági férfi csapataink
játékoskerete. Természetesen ez a
nyár sem maradhatott el változások
nélkül. Több játékos abbahagyta a
rendszeres játékot és több új (régi!)
ismételten  harcba szállt.
Nézzük a játékos keretet.
 Feln tt férfi:

Bogdán László, Garai Gábor,
Gyurkovics Zoltán , Filip Dániel,
Hanzel János, Hornos Ádám, Hor-
váth Attila, Kovács Gergely, Mezei
András, Monostori László, N a g y
Zoltán, Nagy Ákos, Ocsenász Jó-
zsef,  Pergel Csaba, Pákozdi Gá-
bor, Szabó Béla, Szaszovszky Ta-
más, Tóth János, Valkó Kornél,
Wisinger Tamás.
 Ifjúsági férfi:

Boros Dávid, B gér Ákos, Bog-
dán Ádám, Csurja Nándor,
Csabuda Árpád, Fuchs Péter,
Garai Máté, Kovács Zsolt,
Kondricz Máté, Kiss Dániel,
Lantai Tamás , ifj. Monostori Lász-
ló, Nagy Péter, Pálinkás Flórián,
Surin Zsolt, Szakmári Attila,
Strausz Dániel, Sztupák Dávid.
 Mivel a pihen  rövid volt, így
már az els  mérk zéseken is túl
vannak csapataink.
 Úgy t nik, hogy a kezdeti össz-
hang hiánya még er sen látszik,
bár mutatkoznak el re mutató jelek
is. Igaz nyögvenyel sen, de az
ifjúságiak hozták az elvárt eredmé-
nyeket. Els  mérk zésükön a tava-
lyi bajnokot (Ipolyszög) verték
itthon 2:1-re, majd második mér-

zésükön idegenb l (Nézsa) is
elhozták a 3 pontot. Ismerve fiatal
játékosaink tudását és akaratát,
bátran kijelenthetjük, hogy szá-
mukra már nem mindegy, hogy
milyen szín  éremmel fejezik be a
bajnokságot! Cél a legszebben
csillogó!
 Feln tt labdarúgóink is lassan
összeállnak – igaz a munkabeosz-
tások nehézzé és körülményessé
teszik a közös munkát –, és hozzák
a t lük elvárható eredményeket.
Megismerve a mez ny játékerejét,
itt is joggal várhatjuk el a bajnok-
ság 1-3 helyezésének valamelyikét.
Természetes a cél nem lehet más
csak a bajnokság megnyerése!
 Ugye, milyen csodálatos lenne,
ha mindkét férfi csapatunk nyaká-
ba érmet – a legszebb szín t-
akasztanák az eredmény hirdetése-
kor?
 Természetesen most is fel kell

hívnom a szurkolóink, támogatóink
figyelmét, hogy a bajnokság renge-
teg költséggel jár. Ne menjünk
messzire, csak említsük meg a
hazai mérk zéseken a bírók tiszte-
letdíját, ami 25-30eFt/alkalom,
vagy az idegenbeli mérk zésekre
az ifi csapat szállítási díját, ami
alkalmanként 15-20eFt.
 Ezért is ismételten felhívjuk
támogatóink figyelmét, hogy párto-
ló tagsági igazolványok és bérletek
vásárolhatók 5000 Ft-os értékben.
 Természetes szívesen fogadnánk
vállalkozók, vállalkozások támoga-
tásait is mind anyagiakban, mind
egyéb felajánlások formájában. Mi
a legkisebb adománynak is nagyon
örülünk. Sokat lendítene a dolgon,
ha akadnának vállalkozó kedv
emberek, akik pályakarbantartás-
ban, felújításban, edz pálya kiala-
kításban, öltöz  kifestésében segít-
séget nyújtanának. Szívesen fogad-
nánk a sportfelszerelésünk kiegé-
szítését és a mérk zések utáni pár
üveg üdít t is.
 Azoknak, akik már most is támo-
gatást nyújtanak ismételten kö-
szönjük!

For-
duló Mérk zés Id pont ifi/feln tt

 Eredmény
ifi feln tt

1. Diósjen   - Ipolyszög Augusztus 17.   vasárnap  15 ó és 17 ó 2   :   1 1   :  1
2. Nézsa - Diósjen  Augusztus 24.   vasárnap  15 ó és 17 ó 0   :   2 2   :  3
3. Diósjen   - Becske Augusztus 31.   vasárnap  15 ó és 17 ó
4. Bánk   - Diósjen  Szeptember 7.  vasárnap   14 ó és 16 ó
5. Diósjen   - Kétbodony Szeptember 14.  vasárnap 14 ó és 16 ó
6. Bercel - Diósjen  Szeptember 20.   szombat 11 ó és 13 ó
7. Diósjen   - Hugyag Szeptember 28.  vasárnap 14 ó és 16 ó
8. Dejtár - Diósjen  Október 05.        vasárnap 14 ó és 16 ó
9. Diósjen   -  Keszeg Október 12.        vasárnap 13 ó és 15 ó

10. Nógrádsáp  -  Diósjen  Október 19 .       vasárnap 12 ó és 14 ó
11. Diósjen   - Érsekvadkert Október 26 .       vasárnap 12 ó és 14 ó
12. Patak  - Diósjen  November 02.   vasárnap  11 ó és 13 ó
13. Diósjen   -  rhalom November 9.     vasárnap  11 ó és 13 ó
14. Nagyoroszi - Diósjen  November 16.   vasárnap  11 ó és 13 ó
15. Diósjen  szabadnapos

 Érdekl dni lehet a játékosoknál,
a vezet ségnél és az alábbi telefon-
számon: 06 30 231 9604
 Természetesen szeptemberben
folytatódik a II. N i Kispályás
Börzsöny kupa sorozat is, melynek
hátralév  2 mérk zésnapjára is
szeretettel várjuk az érdekl ket!
Az utolsó forduló és a díjátadás

Az szi sorsolás

szeptember utolsó szombatján
Diósjen n lesz a sporttelepen.
 Várjuk szurkolóinkat a hazai
mérk zéseinken, hogy szurkolá-
sukkal is el segítsék egy kis csapat
nagy álmának megvalósulását!
 Hajrá Diósjen ! Hajrá DSE!
Hajrá fiúk, lányok, asszonyok!

Hornos Márton


