
Nem így terveztük…Évtizedes hagyomány immár fa-
lunkban, hogy július derekán tart-
juk községünk ünnepét, a Jen -
napot.
 Hagyományainkhoz híven hosz-
szas szervezés, el készület el zte
meg a július 18-án tartott ese-
ményt.
 Megkerestük a fellép ket, elké-
szültek a plakátok, a molinók, a
férfiak felállították az iskola udva-
rán a színpadokat, felverték a sátra-
kat, berendezték azokat padokkal,
székekkel, elkészült az éjszakai
világítás, kiválóan m ködött a
hangosítás.
 Szombat délel tt annak rendje-
módja szerint elkészült a büfésátor,
megérkeztek az árusok, elkészült a
gyermekek szórakoztatására szánt
körhinta, kisvasút és légvár.
 A reggeli óráktól elkezd dtek a
programok. Kilenc órától Csabuda
Péter zenés ébreszt vel járta be a
falut, hogy a nap eseményeire invi-
tálja a község lakóit és vendégeit.

 Ugyanekkor kezd dött a focipá-
lyán megrendezett focitorna a
CilvilDió szervezésében, több
korosztály részvételével.
 Ugyancsak reggel indult útjára a
Békástó Panzióból a Börzsöny-
túra, ahol a túrázókat a polgármes-
ter úr indította útjukra. 11 órától
kezdték bejárni a falut az Oldtimer
Klub veterán autói. ket nézve,
mintha egy id utazáson vettünk
volna részt.
 Miközben tartottak a délel tti
programok, az iskola udvarán már
rotyogott a bográcsokban a halász-
lé, amit természetesen a horgászok
készítettek. Az iskolai konyhán f tt

a gulyás és a szarvas pörkölt, ami-
hez a húst a vadászok biztosították.
És miközben úgy t nt, minden a
legnagyobb rendben zajlik, mi,
szervez k egyre nagyobb aggoda-
lommal figyeltük az id járás válto-
zásait az interneten. Egyre nyilván-
valóbb lett, hogy bennünket sem
fog elkerülni az a viharzóna, ami a
fél országot letaglózta.
 A délutáni programok kezdete
el tt húsz perccel "viharos gyorsa-
sággal" le kellett bontani a sátoro-
kat , bevinni az épületbe a padokat,
székeket, a hangosítást átszerelni
az udvarból az épületbe. A vihartól
félve az árusok is kénytelenek
voltak gyorsan összepakolni, és
mire a vendégek hadát vártuk, már
el is t ntek.
 Odakint tombolt a vihar, az épü-
letben mégis elkezd dhettek a
programok. Szerencsére voltak,
akik nem a menekülést választot-
ták, hanem velünk maradtak, hogy
együtt lehessünk a falu napján.
 50 tagú váci fúvós együttes egé-
szen rendkívüli hangulatot terem-
tett, vidám muzsikájuk nemcsak a
vihar hangjait nyomta el, hanem
mindenkit igazi jókedvre derített.
 A zene után a község és az egy-
házak vezet i köszöntötték az egy-
begy lteket. Ebben az évben a
környékünkön lév  települések

vészeti csoportjait szerettük
volna bemutatni Diósjen  lakói-
nak, ezért hívtuk meg Kemence,
Tolmács, Bánk és Berkenye nép-

vészeti el adóit, akiknek m so-

rait igazán nagy tetszéssel és szere-
tettel fogadták vendégeink.
 Igazi kuriózum volt Pál István
bácsi m sora, akinek személyisége,
énekei sok embert dalra fakasztot-
tak.

 Természetesen nagyon sokan
látni akarták saját fellép inket is. A
Fekete Gyöngy és a RomaleHop
csoportok m sorát is nagy tapssal
fogadta a közönség.
 A délutáni programok zárásaként
igazi ováció fogadta a K szirt Nép-
tánc Egyesület táncait.
 A m sorvezet k, Králik Brigitta
és Szabó Béla a következ  hely-
színre, a katolikus templomba invi-
tálta a vendégeket, amikor egy
újabb viharzóna ért ide.
 Különleges élménnyel gazda-
godtak, akik a vihar ellenére mégis
eljutottak a templomba. Dr.
Laczkovszki Gy , felesége, Edit
és barátaik orgonajátéka, a meg-
szólaltatott kórusm vek mindany-
nyiunk számára ritkán élvezhet
pillanatokat teremtettek.

 Közkívánatra hívtuk meg éjsza-
kai bált tartani a Madarak Házibuli
Zenekart. Aki ott volt, tudja, hogy
az  zenéikre csak az nem táncolt
és mulatott egy hatalmasat, aki
nem akart.

 Sok köszönettel tartozunk min-
denkinek, aki segített a nap prog-
ramjainak szervezésében és lebo-
nyolításában.
 Az id járás mindent felforgatott,
programok maradtak el. Nem így
terveztük…
 Mégis, azt gondolom, aki akarta,
így is jól érezte magát ezen a vihar
dúlta Jen -napon!

Pátyodi Csilla
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Önkormányzati hírek
Beszámoló a 2009. július

29-ei testületi ülésr l
Polgármester úr tájékoztatója a
testületi ülést megel  id szak
eseményeir l:
 06. 26-án Budapesten részt vet-
tem az Orion alapítvány rendezésé-
ben megszervezett Reaggae partin,
ahol találkoztam többek között
Magyari Béla kiképzett rhajóssal,
Vincze Lilla énekesn vel, Dancsó
Béla íróval, valamint Gados
György alapítóval. A találkozón
szót ejtettünk az rmúzeumról,
melynek kijelölt helyszíne tovább-
ra is Diósjen .
 06. 27-én Bükkszéken a polgár-
mesterek 6. bogrács f versenyé-
re voltam hivatalos, a K szirt Ha-
gyomány rz  Néptáncegyüttessel
együtt. A verseny es s id ben
kezd dött, és aránylag szép id vel
ért véget. A f versenyen birka-
pörköltet f ztünk, melyen segít m
volt Gados György. Nagy megle-
petésemre harmadik helyet értünk
el.
 06. 29-én Romhányban az Észak
-kelet Pest és Nógrád Megyei Re-
gionális Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Önkormányzati
Társulás kistérségi megbeszélésén
vettem rész,  ahol a társulás m kö-
désér l, anyagi helyzetér l, beszer-
zések állásáról, valamint a lakossá-
gi terhekr l esett szó.
 07. 01-jén köztisztvisel i napon
a hivatal dolgozóival Egerben
voltunk.
 07. 07-én Gödöll n az Észak-
Kelet Pest és Nógrád Megyei Regi-
onális Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Önkormányzati
Társulás ülésén vettem részt.
Napirend:
1.  Tájékoztató a projekt jelenlegi

állásáról.
2.  Alapító okirat módosítása
3.  A regionális rendszer üzemelte-

tési módjának és a regionális
önkormányzati  rendelet megvi-
tatása.

4.  Tájékoztató a  KEOP rekultivá-
ciós projekt jelenlegi állásáról.

5.  A társulás közbeszerzési sza-
bályzatának módosítása.

6.  Egyebek kerültek megtárgyalás-
ra.

 07. 09-én az MTV forgatott
Diósjen n, az Új Magyarország
Vidékfejlesztési Programot reklá-
mozva. A riportban megszólalt
Marton Szilárd vállalkozó, Lukács
Tímea vállalkozó, ifj. Vasas Mi-
hályné Mártaszéki Judit Civildió,
Dr. Nacsa János DIPO és jóma-
gam az önkormányzat részér l.
 07. 22-én Miskolcon voltam a
jegyz asszonnyal az akadálymen-
tesítési pályázatot aláírni és egyez-
tetni.
 A képvisel testületi ülésen
megvitatott témákról röviden:

Kovács Lászlóné iskolaigazgató

beszámolója a  Szentgyörgyi
István Általános Iskola 2008-
2009. tanévér l.
Bacskay Sándorné óvodavezet
beszámolója a  Aranydió Óvoda
2008-2009. tanévér l.
A szeptember hónapra tervezett
falugy lés el készítése. A képvi-
sel testület a szilárd hulladék
kezelésér l, közbiztonsági prob-
lémákról, és az elmúlt év esemé-
nyeir l kívánja tájékoztatni a
lakosságot.
A regionális szint  települési
szilárd hulladékgazdálkodásról
és igénybevételének általános és
helyi szabályairól szóló rendelet-
tervezet megvitatása. Az Észak-
Kelet Pest és Nógrád Megyei
Regionális Hulladékgazdálkodási
és Környezetvédelmi Önkor-
mányzati Társulás rendelettervét
Diósjen  község önkormányzata
elfogadhatónak tartja, de a 2010.
január 1-jét l kezd  id szakra
meghatározott közszolgáltatási
díjakkal kapcsolatban kifogást
emel. A társulás túl magas alap-
díjat tervez, amihez viszonylag
reális literenkénti hulladékelszál-
lítási díj párosul. Mivel a magas
alapdíj nem ösztönzi a lakossá-
got a háztartásában keletkezett
hulladék mennyiségének csök-
kentésére, az önkormányzat 875
Ft helyett 300Ft alapdíj megálla-
pítását javasolja a társulásnak.
További javaslat az 50 l-es hulla-
dékgy jt  edény megtartása
településünkön. A képvisel tes-
tület felkérte Tóth János polgár-
mester urat, hogy a társulási
közgy lésen javaslataink elfoga-
dását szorgalmazza.
A 2009. július 10-én megalakult
Magyar Kórházak és Rendel in-
tézetek Szövetsége felkérte Diós-
jen  községet a csatlakozásra.
Képvisel testületünk a felkérést
megköszönte, de a csatlakozást
visszautasította azzal, hogy a
település nem rendelkezik önkor-
mányzati fenntartású egészség-
ügyi intézménnyel.
A Vill-Truck Kft. adója 50%-
ának eltörlését kérelmezte az
önkormányzattól. A képvisel -
testület elutasította a kérelmet
azzal, hogy a kedvezmény jogos
felháborodást keltene az adójukat
becsülettel megfizet  Diósjen n

köd  vállalkozások vezet i-
ben.
Szociális ügyekben négy támo-
gató határozatot hozott a testület.
A képvisel testületi ülés záró
témájaként az augusztus 20.
ünnepség megszervezését egyez-
tették a képvisel k.

Aki szeretné részletesebben megis-
merni a testületi ülésen elhangzot-
takat, az arról készült jegyz köny-
vet elolvashatja a polgármesteri
hivatalban. A testületi ülésekre
minden érdekl t várunk.

2009. július 31-én pénteken vet-
tünk végs  búcsút Dr. Baranyai
László fogszakorvostól, volt pol-
gármesterünkt l, aki életének 58.
évében hunyt el. Mély megrendü-
léssel fogadtuk halálhírét, annak
ellenére, hogy hosszú id  óta tud-
tunk betegségér l és tisztában vol-
tunk azzal, hogy e nem várt pilla-
nat bármikor bekövetkezhet. Sze-
mélyében olyan embert, társat,
barátot veszítettünk, aki h  volt
családjához, az emberekhez, tele-
püléséhez, Istenhez.  valóban
szolgálta Istent és embertársait
egyaránt. Nemcsak tetteivel, de
példamutató életével, jó szóval. Rá
mindig számíthattunk, ha segítség-
re szorultunk. Nem kívánom felso-
rolni méltatásként Diósjen n eltöl-
tött életútjának állomásait, hiszen
aki ismerte, tudja, hogy aktív em-
berként élt közöttünk és sokféle-
képpen szolgálta e közösséget. Jó
lenne, ha minél több embert tisztel-
hetnénk  így,  mint  t.  Bátran  ki
merem jelenteni nem itt tartana
országunk, ha hasonló módon gon-
dolkodnánk és cselekednénk, aho-
gyan azt Baranyai László tette.
 Egy ember végs  megítélésekor
az utódok számára erényei adnak
támaszt: folytatni munkáját, meg-
próbálva megvalósítani gondolatai-
nak legjavát, hozzátéve sajátjukat
tehetségük s képességük szerint,
megvalósítva a múlt és jöv  el re-
mutató, az emberi tudás gyarapítá-
sát szolgáló egységét.
 Érdemeit elismerve Diósjen
Önkormányzata saját halottjának
tekinti Dr. Baranyai Lászlót.
 Emléke földi távozása után sem
merülhet feledésbe.
 Tóth János polgármester – a
temetésen elhangzott – búcsúbe-
széde:

"Tisztelt Gyászoló Család, Gyá-
szoló Közösség!
 Azért gy ltünk össze, hogy egy
kiváló és tevékeny embert búcsúz-
tassunk: hogy méltassuk erényeit,
felidézzük tetteit, közösségépít
munkáját és elindítsuk t utolsó
útjára.
 Nagyon nehéz szavakba önteni
mindazt, amit ilyenkor meg lehet
fogalmazni, mert a fájdalom el-

nyomja szívünket. Egy olyan em-
bert l kell búcsúznunk, akit szeret-
tünk és tiszteltünk. Mondják, hogy
a sors könyvében minden meg va-
gyon írva; Isten így akarta, ennyi
id t szabott ki a számára, hogy
álmait, törekvéseit megvalósítsa.
Tudjuk, hogy László mélyen vallá-
sos ember volt. Hitt abban, hogy
élete végén el kell minden tettével
számolnia teremt je el tt. Ím, a
végs  számvetésnél most cseppet
sem kell szégyenkeznie: gazdag
tartalmú, tevékeny és hasznos éle-
tet élt, jól sáfárkodott azzal a tehet-
séggel, azokkal a lehet ségekkel,
amelyek számára megadattak. A
hite, Isten és ember iránti szeretete,
er s és töretlen volt.    Élete során
odafigyelt arra is, hogy ismer sei
is meríthessenek er t a zsoltárok-
ból vagy az evangéliumokból, s
vele együtt az Úr útján járjanak.
Nekem is sok idézetet küldött, hogy
er t és hitet adjon munkámhoz.
 Tavaly nyáron, amikor telefonon
felhívott és közölte a rosszhírt a
betegségér l, megdöbbenve hall-
gattam. De mégis mindketten bíz-
tunk a felgyógyulásában. Kés bb,
amikor jelezte, hogy támogatásra
szorul betegsége miatt, a képvisel -
testület egy emberként állt ki mel-
lette, és segítségére sietett. Idén
januárban megcsillant a remény,
amikor felépülni látszott, és újból
dolgozni kezdett. De egy hónap
után bebizonyosodott, betegsége
újból er t vesz rajta, s így munká-
ját nem tudja folytatni. Éreztük,
hogy egyre nagyobb a baj, de még
mindig reménykedtünk. De aztán
az elmúlt három hét reményeinket
szétkergette.
 Tisztelt Gyászolók!
Dr. Baranyai László fogorvosi
tevékenységét Diósjen n huszonhét
évvel ezel tt 1982. október 1-jén
kezdte. Az itt él  emberek hamar
megszerették. Orvosi tevékenysége
során mindig lelkiismeretesen vé-
gezete munkáját. Szabadidejét,
hétvégéit, vagy az éjszakáit is sok-
szor feláldozta, hogy segítsen, és
enyhítsen a másik ember fájdal-
mán. Reá mindig számíthattunk.
 Fogorvosi tevékenysége mellett,
a nyolcvanas években, a Hazafias
Népfront Elnökeként, 1994. decem-
berét l egy cikluson keresztül ön-
kormányzati képvisel  és 1998.
október 1-jét l 2000. augusztus 16-
áig pedig polgármesterként is szol-
gálta Diósjen  község lakóit.
 Felkészültsége, szakmai tudása,
sokoldalúsága, intelligenciája és
következetessége mind fogorvos-
ként, mind vezet ként kollégáinak
és beosztottainak tiszteletét, elis-
merését váltotta ki.
 Nagy hangsúlyt fektetett a folya-
matos önképzésre, orvosi pályafu-
tásával kapcsolatban a korszer
ismeretek megszerzésére. Tudatos,
fegyelmezett, emberséges magatar-
tása, sokoldalúsága, szakmai tekin-
télye, hite és szelídsége tette alkal-

Dr. Baranyai László
1952-2009.

Fájó szívvel búcsúzunk
Dr. Baranyai Lászlótól



massá arra, hogy mint fogorvos, és
mint vezet  eredményesen, sikere-
sen végezhesse feladatát.
 Képvisel ként is nagyban segí-
tette az Önkormányzat munkáját,
polgármesterként pedig az utak és
egyéb fejlesztések mellett nevéhez
köt dik Diósjen  címerének és
zászlajának létrehozása, valamint
hagyományteremt  céllal a Jen -
nap  életre  keltése,  mely  idén  a
tizedik alkalommal került megren-
dezésre.
 Dr. Baranyai László élete so-
kunk számára lehet példakép. Élete
során kivívta az emberek megbe-
csülését, elismerését, tiszteletét. E
tiszteletünk jeléül Diósjen  Önkor-
mányzata saját halottjának tekinti
Dr. Baranyai Lászlót.
 Az Önkormányzat képvisel -
testülete, a Polgármesteri Hivatal
és intézményeink dolgozói nevében
búcsúzom Dr. Baranyai László
fogorvostól, polgármestert l, aki
mindig velünk fog maradni szí-
vünkben, a lelkünkben.
 Isten legyen Vele, Isten legyen
velünk!"

"Magában fényl  csillag
volt a lelked"

Baranyai László
emlékére

Igaz ember, magyar ember voltál e
földi életben. Kiválasztott voltál.
Itt hagytad ezt az árnyékvilágot, de
nemesebbé tettél mindannyiunkat.
Számtalan emléket hagytál szá-
munkra, amit meg rzünk.
 A nemes jellemek amelyek vezé-
reltek: a szeretet, a barátság, a

ség, a haza, az elhivatottság de
mindezek felett az Istenben vetett
hited.
 A ma oly kihalófélben lév ,
kedves, egyszer , a jó értelemben
vett alázatossággal végezted a
feladataidat. Tudtad, hol a helyed,
a politika sem tudott bel led ha-
zárdjátékost alakítani.
 Örömére voltál családodnak,
barátaidnak, egyházadnak, a falu
népének.
 Az Úr szólított és itt hagytál
minket, jen ieket, de követni fo-
gunk, hogy ismét találkozhassunk.

Vsmy

Börzsönyi gerincvándorlás
nyári vándortúra

a Békástó panziótól
Immáron második alkalommal
került megrendezésre a Börzsöny
Természetbarát és Hegymászó
Egyesület szervezésében vándortú-
ra a Börzsönyben Diósjen l,
melynek id pontja, a Jen -nappal
egybe esett. Vörösváry Csaba úr-
ral, az egyesület elnökével, a tava-
lyi évben találkoztunk el ször,
amikor túrát szervezett, és meg-
kért, hogy a túra résztvev it, ha

lehet, fogadja és köszöntse a pol-
gármester. Természetesen szívesen
tettem eleget ennek a kérésnek,
hiszen az ilyen rendezvények al-
kalmával sok olyan ember érkezik
Diósjen re, akik még nem ismerik
településünket. A múlt évben a
vasút állomáson, idén pedig a Bé-
késtó panzióban fogadtuk a túrázó-
kat.  Tavaly és az idén is  kb.  70 f
természetbarát jelent meg és indult
el a Börzsöny rengetegeibe. Mind-
két alkalommal rövid köszönt
után, a K szirt Hagyomány rz
Néptánc Egyesület népviseletbe
öltözött tagjai, pogácsával és frissí-

vel kínálták a túra résztvev it,
melyet szívesen fogadtak. Az idei
túra kétnaposra lett tervezve. Az
els  napon július 18-án a Tótok
útja, Diósjen -Kemence, a máso-
dik napon 19-én Pogány Rózsás
Rezervátum, Királyháza – Diósje-

 útvonalat tették meg a résztve-
k. A tavaszi id szakban a turis-

tajelzéseket és útvonaljelz  táblá-
kat a szervez k felújították, és a
jöv ben több túrát kívánnak szer-
vezni, melyek megrendezéséhez
pályázati forrást is kívánnak be-
vonni. A túrák hirdetve lesznek,
melyekre szeretettel várják a
diósjen i természetbarát jelentke-

ket is.

Tóth János

Út a munkához program

Mint ismeretes, a kormány 2008
decemberében a Szociális Törvény
módosításával bevezette az Út a
munkához programot. Törvényi
hátteret biztosított az önkormány-
zatoknak ahhoz, hogy a szociális
segélyezettek segély helyett foglal-
koztatva legyenek. Természetesen
vannak olyanok, akiknek továbbra
is jár a segély (egészségi állapot,
kiskorú gyermekét egyedül nevel ,
55. évét betöltött), de most nem
err l, hanem az eddig eltelt id szak
tapasztalatairól kívánok néhány
sort írni.
 Úgy gondolom, sokan sokféle-
képpen ítélik meg azokat az embe-
reket és munkájukat, akik a köz-
munkában vesznek részt. Vannak,
akik a teljesítményt kevésnek talál-
ják, és vannak, akik látják a válto-
zást, az eredményt. Az eltelt három
hónap alatt 47 f t foglalkoztattunk
és a következ  munkák lettek rész-
ben vagy egészben elvégezve a
településen:
 Talán a legnehezebb, leglassúbb
feladat a Jen i patak belterületi
szakaszának takarítása. Ezt a mun-
kát  5-6  f  végzi  folyamatosan.  A
patak egyes szakaszain van, ahol
megközelíti a lerakódott kavics- és
iszapréteg az egy métert. Jó néhány
m3 hordalék került ki az árok part-
jára. Azok az emberek, akik a pata-
kot takarítják, nem túl látványos,
de nehéz és hasznos munkát végez-
nek.
 A tájház felújítása is folyamatos.

Itt is 5 f  dolgozik. A tájház els
két helyisége, és a folyosó vakolat-
leverése, újra vakolása, festése
készült el, valamint lebontásra
került a pajta, amit szándékaink
szerint újra felépítünk.
 A közterületek folyamatosan
nyírottak és kaszálva vannak. En-
nek gondozásában mintegy 20 f
vesz részt. A virágok, sövények
kezeltek, az utcákban a szemét-
gy jtés folyamatos.
 Az intézményekben kisegít
munkákat, takarítást végeznek,
portaszolgálatot látnak el.
 Várhatóan októberig a következ
munkák lesznek elvégezve:

Szentgyörgyi utcában az árok
rendbetétele,
Gácser-kút és környékének rend-
betétele,
Jen i-patak további takarítása,
iskola-óvoda karbantartási mun-
kálatainak elvégzése (javítás,
festés),
a csapadékvíz úttestekr l árkok-
ba történ  vezetése,
tájház munkálatainak folytatása,
közterületek rendezése.

Tóth János

"Légy része"
a falufejlesztésnek

Egyesületünk, a CivilDió Egyesü-
let a Norvég Civil Támogatási
Alap által kiírt pályázaton közel
24500 eurót nyert. A projekt címe:
"Légy része a történetnek! – érték-
meg rzés, közösségfejlesztés Diós-
jen n"
 Az általunk tervezett program
szerint egy éven keresztül (2009.
októberét l 2010. októberéig) min-
den hónapban legalább egy olyan
rendezvény valósul meg, amely a
falu életét, történelmét, hagyomá-
nyait mutatja be különböz  módo-
kon.
 Egy történet a projekt alapja,
melynek f  elemei a helyi hagyo-
mányok, hiedelmek, szerepl i f -
ként falunk lakosai. Az így elké-
szült történetb l egy játék formáló-
dik ki melynek végigjárása során a
játékosok megismerik Diósjen
természeti és épített értékeit, kü-
lönlegességeit.
 A program során a játékosok és
a havi rendezvények látogatói re-
ményeink szerint a falunk lakói
mellett az ide látogató érdekl k
is lehetnek, így k is megismerked-
hetnek azzal a sok csodával,
amelyre büszkék lehetünk.
 Szeretnénk a játék lebonyolításá-
ba bevonni olyan embereket, akik
segíteni tudnak. Bizonyos döntése-
ket egy 5-7 f l álló "Bölcs Diók
Tanácsa" fog meghozni, ehhez
keresünk olyanokat, akik szívesen
részt vennének benne, illetve kér-
jük, a mellékelt kérd íven javasol-
jon olyan személyt, személyeket,
aki(k) Ön szerint tagja lehetne
ennek a tanácsnak. (Elképzelésünk

szerint ezek a n k és férfiak sze-
mélyiségükben, mindennapi életvi-
telükben és küls leg is meg tudják
személyesíteni a történet szerepl -
it, és többé-kevésbé ismerik falunk
történetét, lakóinak szokásait.)
 Igyekszünk interaktívvá, az In-
terneten elérhet vé is tenni a játé-
kot, így is több látogatót csalogatva
községünkbe.
 A történet megírásához, a havi
események lebonyolításához vi-
szont szükségünk van segítségre,
hiszen nem ismerhetünk minden
egyes családi történetet, emléket.
Ezért azt szeretnénk kérni, hogy
aki szívesen mesélne a régi id kr l
(nagyapáink, dédapáink idejéb l),
vagy vannak régi emlékei, fotói
amit szívesen megosztana a nagy-
közönséggel, legyen szíves keres-
sen meg bennünket, vagy a mellé-
kelt kérd íven jelezze azt.
 A rendezvények lebonyolításá-
hoz is szívesen vesszük a segítsé-
get, hogy minél többet tudjunk
megmutatni a helyi emberek
ügyességéb l, leleményességéb l,
szorgalmából.
 Aki szeretne aktívan részt venni
a szervezésben, lebonyolításban, az
jelentkezzen az alábbi elérhet sé-
geken:
 E-mail: info@civildio.hu
 Telefon: 06-20-355-3480 – Va-
sas Mihály
 Személyesen: Vasas Mihálynál,
Diósjen , Szabadság út 25.
(Gazdabolt)

CivilDió Egyesület

A vihar újra
megmutatta erejét!

Július 23-án éjjel a szél ismét be-
köszönt a falunkba. Pénteken kora
délel tt sorban jöttek a bejelenté-
sek a kid lt, közlekedést akadályo-
zó, veszélyeztet  körülményekr l
és leszakadt fák okozta károkról.
   Kid lt akácfa az egészségügyi
intézmény udvarán a kerítésen
fennakadva, az óvoda udvarán,
leszakadt fa a Kossuth utcában,
kid lt fa a Sz hegyre vezet
úton, leszakadt, felhasadt ágak a
Flórián parkban. A Föld u. 4. szám
alatt Szabó Béla ingatlanára a tet -
szerkezetre zuhant egy fa kiszakít-
va az elektromos tet tartót, össze-
törve cserepeket. Az üdül soron
egy  fa  az  út  fölé  d lt,  amit  egy
másik fa tartott a túloldalon, ez
alatt futott a közvilágítás vezetéke
is. A Diósjen i Önkéntes T zoltó
Egyesület elkezdte a károk elhárí-
tását, de szükség volt a váci gépe-
zetes tolólétra igénybevételére is.
A magasban történ  munkákat este
20 órára elvégeztük és a létra bevo-
nult állomáshelyére Vácra.
   Köszönet a Váci HÖT-nek, hogy
munkánk elvégzéséhez biztosítot-
ták a technikai eszközt és minden-
kinek, akik ebben a munkában
részt vettek.

Diósjen  ÖTE

mailto:info:@civildio.hu


Tolljegyzetek
A törvények, a megítélések, az
erkölcsi felfogások éppoly gyorsa-
sággal változnak mai világunkban,
mint a rohamosan fejl , napról
napra újdonságot hozó számítás-
technika.
 Mégis  sokszor  az  jut  az  eszünk-
be – f leg az id sebb korosztály-
nak – mennyivel nyugodtabban,
természet közelben, zaj nélkül,
környezetszennyez dés nélkül
éltek az emberek évtizedekkel
ezel tt.
 Az alábbi idézet jól kifejezi azt a
helyzetet amin változtatni szeret-
nénk: "Egyetlen gondolat jár a
fejemben újra meg újra meg újra:
bárcsak megváltoztathatnám a
világot… Vagy megváltoztathatnék
egy icipicikét…"
 Meglátjuk, észrevételezzük azo-
kat a hibákat, rendellenességeket,
erkölcsi vétségeket amelyek körü-
löttünk zajlanak, vagy tudomást
szerzünk róluk. Nagyon sok eset-
ben jogosak, s t felháborítónak

nnek észrevételeink, hiszen tör-
vényeket, szabályokat sértettek és
hágtak át és embertársainkat nem
becsülve, s t gátlástalanul letipor-
va villognak jelen korunk h sei.
 Általában mi magyarok is keres-
sük azt az utat, amelyen az életün-
ket igazoló, a saját anyagi és szel-
lemi önfenntartásunkon túlmutató
tetteket hajthatunk végre. Megújí-
tani, jobbá tenni szeretnénk ezt a
fásultságba, közönybe süllyedt,
válságokkal küszköd  magyar
életet.
 A pártoktól független szervez -
dések, szövetségek alakulnak, mert
sok mindenen változtatni kellene.
Látva az élet negatívumait, a ren-
dezetlenséget, a cs döt és megta-
pasztalva kiszolgáltatottságunkat,
felébred bennünk, hogy változni
kellene világunknak, magyarság
tudatunknak, erkölcsi értékren-
dünknek. Szükség lenne a példaké-
pek követésére úgy a történelmünk
nagyságai közül, mint jelen vilá-
gunkból, családunkból.
 A megoldást keresi sok-sok
magyar hazánkfia. Tudjuk azt, ha
egészséges rend vesz körül ben-

nünket, az jótékony hatással van
ránk. Ezért tesszük rendbe lakásun-
kat, portánkat és lehet ség szerint a
környékét is.  Ez tenné elviselhe-

bbé életünket, munkánkat és
reményt, bíztatást adna a jöv
nemzedéknek.
 Az erkölcstelenség, gátlástalan-
ság vezette a kátyúba országunkat,
nem ismerve Berzsenyi Dániel
azon szavait: "Minden ország tá-
masza, talpköve a tiszta erkölcs…"
 Napjaink hírtémáihoz térve felte-
hetjük a kérdést, milyen erkölcsi
alap, ahol a vezet k tíz- és százmil-
liókat vágnak zsebre, holott a cég
veszteséges és emberekkel fizette-
tik meg a luxusigényeiket. Sokan a

réshatáron túljutottak és közel
tízmillió ember mondhatja: elég,
tovább nem lehet t rni az össze-
visszaságot, rendre, igazságra,
erkölcsre van szükség. Tudnunk
kell hol a helyünk az életben, és
ahogy az idézetben szerepelt ehhez
szükséges nekünk is egy kicsit
megváltoznunk. Ezzel meríthetünk
er t, hogy a változások árán közös
összefogással juthatunk el bbre.
 A politikai viszályok mellett a
cs dbe juttatott ország gazdasági
helyzete mellett amúgy is sújtanak
bennünket katasztrófák, melyeket
le kell küzdenünk, át kell élnünk.
Hol az aszály, vagy az árvíz és
egyéb katasztrófa sújtja országun-
kat, mégis túléljük.
 A napok, az események pereg-
nek gyors egymásután. Ami el-
múlt, megtörtént azon már nem
tudunk változtatni. Ezért kellene
csak jót cselekedni minden nap,
minden embernek, az egyszer
falusitól a bársonyos széken ül ig.
A jó felfogásában pedig benne
kellene lenni az egymás megbecsü-
lésének, segítésének.
 Találjuk meg úgy a politikában,
mint a munkában, az élet minden
területén akikkel el bbre tudunk
lépni, nem feledve Madách Imre
szavait:

"A hit  s  a  h ség  tarthatja  fenn
népét nemzetünknek."

Vsmy

Egy ezredévvel ezel tti történelmi
eseményre visszatekinteni a törté-
nésznek feladata. Mégis néhány
gondolattal meg kell emlékeznünk
Szent Istvánról az államalapítónk-
ról és koráról.

 Ismerjük a magyar törzsek nevét,
melyek a Kárpát-medencében meg-
telepedtek: Nyék, Megyer, Kürt-
gyarmat, Tarján, JEN , Kér, Ke-
szi, s ezek a nevek nyomot hagytak
a helységnevek elnevezésében is.
Ezt tükrözi, hogy majd egy század
telt el, amikor Géza fejedelem
felvette a keresztséget. István 997-
ben lépett apja örökébe, legy zve a
fejedelmi hatalomra szintén igényt
tartó rokonát, Koppányt. Megkoro-
názásának id pontja pontatlan,
feltehet en 1000. karácsonyán,
vagy újévkor történt. Az államala-
pítás  ideje mégis augusztus 20-
ához köt dik. Talán erre pontos
választ nem is tudnak adni. Gizella
királyné kíséretében egyházi sze-
mélyek és lovagok, kézm vesek
érkeztek az országba. A korábbi
viszályok így váltak német-magyar
kapcsolattá.
 A magyar közgondolkodásban
az államalapítás id szaka az els
magyar király hosszú, közel négy
évtizedes uralkodásával azonos. A
keresztény térítéssel kialakultak az
egyházmegyék, amelyek olyan
tartóssá váltak, hogy napjainkban
is egyházi központként m ködnek.
 Meg kell említeni a szentistváni
törvénykönyvet, amely kiterjedten
foglalkozott többek között:

István király az államalapító
"Ha a nemzet meg rzi hitét, meg rzi önmagát és magyarságát."

az egyház és az egyházi szemé-
lyek helyzetér l,
a keresztény vallás gyakorlásá-
ról,
a birtokrendr l,
az urak és az alávetettjeik közti
viszonyokról,
az özvegyekr l, árvákról, n kr l,
a hatalmaskodásról, esküszegés-

l,
a boszorkányságról.

 A keresztény király legfontosabb
feladata a hit és az egyház védel-
me. Az egyik törvénycikkelye
szerint "ha valamely pap vagy
ispán vagy más hív  személy va-
sárnap olyan valakit találna, aki
ökrökkel dolgozik, vegyék el t le az
ökröt."
 A kor leggyakoribb b ntette a
lopás  volt.  Képzeljük  el,  ha  ma  is
érvényben lenne a törvény, mely
szerint: a tolvaj orrát vagy levág-
ták, vagy 5 tinót kellett fizetnie, ha
másodszor is rajtakapták, két fülét
veszítette el, de ezt is megválthatta,
harmadjára azonban kivégezték.
Egy kés bb kori magyar jogász
írta: a szent királyok törvényei az
ország eredetét biztosítják.
 Az István által létrehozott új
magyar állam megteremtette az
ország gazdasági helyzetét, politi-
kai, gazdasági kapcsolatait a szom-
szédos országokkal és megtalálta
helyét Közép Európában.
 Történelmünk során változtak a
felfogások, módosították a törvé-
nyeket, de az els  királyunk volt,
aki megszabta népének, hogy
"miképpen éljen tisztességes és
békés életet". Talán országos elöl-
járóink is ismételten áttanulmá-
nyozhatnák a szentistváni törvény-
könyv törvényeit és fiához, Imre
herceghez írt intelmeit. Persze ez
nekünk is épülésünkre válhat.
 Azzal a hittel és meggy déssel
ünnepeljük augusztus 20-án állam-
alapításunk ünnepét és els Szent
István királyunkat, hogy ezer év
múlva  is  lesz  magyar  nép  és  ma-
gyar nemzet, amely megemlékez-
het el deinkr l.

Vsmy

Az el  számunkban történelmi
évfordulókra emlékeztünk. Ahhoz,
hogy megismerjük Trianon gyá-
szát, közöljük az alábbi részletet
Dr. Padányi Viktor Így történt c.
írásából.

"Az ország hangulata nyomasztó volt, a sajtó
hangja levert, rezignált és drámai.
 A kormány június 4-ére katonai készenlétet
rendelt el az összes csapattestnél, csend rössz-
pontosítások történtek, s a városokban a rend r-

rszemeket megkett zték. Rádió még akkor nem
volt. Párizzsal állandó telefonösszeköttetésben

állt Budapest. A nagy lapok kiadóhivatalai el tt
tömegek lesték a kirakatban id r l id re megje-
len  hírközleményeket. Az utcák már reggel óta
valami furcsa nyugtalansággal voltak tele.
Minden arcon szorongás, a tekintetek fáradtak,
üresek, mint a halottasházaknál virrasztás után.
Még a szokott utcazaj is tompább volt, mint
máskor.
 Tíz óra után egy-két perccel jött a végzetes
párizsi hír, és ekkor megkondultak a harangok,
el bb Pesten, majd villámgyorsan szétfutott a
hír, egymásután mindenfelé az országban. A
magyarok két óra hosszat tartó harangkongással
temették múltjukat és jöv jüket.
 Budapest percek alatt feketébe öltözött.
Perceken belül fekete gyászlobogók lengtek
mindenütt, az ablakokban fekete drapériák. Az

utcák fekete gyászruhákkal teltek meg. Emberek,
asszonyok,  férfiak  mentek  az utcán patakzó
könnyekkel, nemegyszer hangosan zokogva.
Emberek rázták az öklüket az ég felé átkozódva.
Az Oktogon sarkán egy rokkant letépte zubbo-
nyát és könyökben levágott csonka karját muto-
gatva, rjöngve kiabálta: "Hát ezért?" Az utcá-
kon ismeretlen, egymást soha nem látott embe-
rek borultak egymás nyakába, a terek padjain
zokogókat vettek körül vigasztaló emberek és az
állandó és szakadatlan harangzúgásban rohant
bele a gyászba és kétségbeesésbe ezer rikkancs:
"Rendkívüli kiadás". A lapok gyászkeretben,
mindenki mohón olvasta, amit úgyis tudott,
mindenkiben lángolt a tehetetlen düh, csoportok-
nak vezércikkeket olvastak fel hangosan… a
Múzeum téren elkezdték a Himnuszt énekelni…

és a harangok kongtak, kongtak, szakadatlanul,
szinte elviselhetetlenül."Trianon

Magyarország feldarabolása a trianoni
 békeszerz dés után.

Hogyan is tudta volna és tudná még ma is feledni
a magyar nép ezt a szörny  csonkítást?



"Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket…"

Iskolai hírek

Köszönetet mondok mindenkinek,
aki szeretett bátyám,
Erzse  József

 búcsúztatására eljött,
és részvétével fájdalmunkat

enyhíteni próbálta.

Az egész család nevében húga,
Marika

 "Viszontlátásra, - mondom, és megyek.
Robognak vonatok és életek -
 Bennem, legbelül valami remeg.
 Mert nem tudom,
Sohasem tudhatom:
 Szoríthatom-e még
Azt a kezet, amit elengedek."

                        Reményik Sándor

Református gyerekhét
Idén is szólt a hívás szül khöz és
gyermekekhez. Július 6. és 12.
között vártuk ket a már hagyomá-
nyos nyári napközis táborunkba a
református parókián. A tavalyi
évhez hasonlóan most is sokan
voltunk, összesen 78 kisebb-
nagyobb gyerek fordult meg ná-
lunk a héten.
 Napirendünk a korábbi években
megszokott rend szerint alakult:
Minden napot tízóraival, majd
énekléssel és áhítattal kezdtünk. Az
igei alkalmat minden reggel más
táborvezet  tartotta. A téma az
aktuális napi aranymondás volt,
amit igyekeztünk meg is tanulni.
Így a gyerekek nagy része még
pénteken is emlékezett a hét eleji
igékre az újak mellett. Reméljük,
nem csak egy hétre sikerült megta-
nulniuk ezeket a fontos igazságo-
kat. A délel tt további részében
kisebb csoportokban folyt a mun-
ka.  Korosztályok szerint  5,  majd 6
csoportra osztottuk a résztvev
gyerekeket. (Mivel túl sokan voltak
az óvodás csoportban, a hét máso-
dik felére ketté osztottuk ket.) A
vezet k a következ k voltak: Hoff-
mann Emese, Martonné Csurja
Márta, Patkós Klára és Lengyelné
Zsoldos Em ke az óvodásoknál,
Gottfriedné Madai Éva és Lengyel
László az 1-2. osztályosoknál,
Varga Vanda, budapesti teológa és
Patkós Adél a 3-4. osztályosoknál,
Berki Péter és Patkós Fruzsina az
5-6. osztályosoknál, valamint Gott-
fried Richárd és Viski Mónika a
legnagyobbaknál. A témánk pedig:
Gyermekek a Bibliában. Tanulhat-
tunk Izmáelr l, a meghallgatott
gyermekr l, olyan kisgyermekek-

l, akik fontosak az Úr Jézus szá-
mára, Mózesr l, a megmentett
gyermekr l, Jairus leányáról,  a
feltámasztott gyermekr l, végül
pedig Sámuelr l, a megszólított
gyermekr l. Fontosak a történetek
üzenetei is:

1.  Isten mindenütt meghallgatja
még a kisgyermek imádságát
is.

2.  Az Úr Jézus számára a gyer-
mekek is fontosak.

3.  Isten meg rzi övéit a veszede-
lemben.

4. Jézus számára nincsen lehetet-
len helyzet.

5.  Isten egy gyermeket is meg-
szólíthat.

 A finom ebéd után délutánon-
ként mindenki tesztelhette kéz-
ügyességét a batikolás, agyagozás,
tésztagyúrás, gyöngyf zés,
quillingezés, fafaragás és csuhévi-
rág-készítés közben. Természete-
sen az elevenebbek is megtalálhat-
ták számításaikat: lehetett röplab-
dázni, íjászkodni, focizni, pingpon-
gozni, csocsózni, gólyalábazni és
hintázni is. Szerda délután minden-
ki lemérhette szellemi és fizikai
rátermettségét az akadályversenye-
ken.
 Idén rendhagyó volt, hogy szom-
baton mentünk kirándulni. Egy
kisebb túrát tettünk a pincesor és a
kemping érintésével Kun-gödör
felé, ahol egy bizonyságtétel után
fergeteges számháborút vívtak
kicsik-nagyok a hegyoldalban.
 Vasárnap, a családi délutánon
Victor János és felesége,
nagyvisnyói református lelkészek
voltak vendégeink, akik életükr l,
jöv beni ázsiai missziói útjukról
tettek bizonyságot a gyülekezet
el tt. Kés bb, a délután folyamán a

Palánta misszió néhány tagja adott
el  tanulságos kis történeteket a
gyerekeknek, a feln ttek pedig
vadpörkölt mellett beszélgethettek.
 Ebben az évben is elmondhatjuk,
hogy jól sikerült a napközis tábor.
Köszönettel tartozunk mindenki-
nek, aki bármilyen adománnyal,
odaszánással, imádsággal segítette
és támogatta munkánkat! Köszö-
nettel tartozunk Urunknak is, aki
meg rzött minden gyermeket és
feln ttet, és áldásaival szüntelen
jelen van életünkben, ahogy 
maga is mondja: "Én vagyok Urad,
Istened, aki a jobb kezedet fogom,
és  aki  ezt  mondom  neked:  Ne  félj,
én megsegítlek!" (Ézsaiás 41,13)

Patkós Adél

A 2009/2010-es tanévet 8 évfolya-
mon 190 tanuló kezdi meg, köztük
26 els s tanulót köszönthetünk
iskolánkban. Tervezett napközis
csoportok: 1.  NKCS: 1.  osztály,  2.
NKCS: 2. osztály, 3. NKCS: 3. a-b
osztály, 4. NKCS: 4-5. osztály; a 6-
8. évfolyam részére igény szerint
tanulószobát szervezünk.
 Újdonságok:

1. osztályban játékos angol és
német nyelv oktatása órarend-
be iktatott formában,
5. osztályban a hagyományos
angol nyelv mellett beindul a
német nyelv oktatása is,
a nem szakrendszer  oktatás
bevezetése 5. évfolyam mellet
a 6. évfolyamon.

 Fontos tudnivalók:
augusztus 25. (kedd) 10 órától
pótvizsgák,
augusztus 27. (csütörtök) 10-
12 óráig tankönyvosztás és
napközis beiratkozás (a tan-
könyvek ingyenesek),
szeptember 1. (kedd) 8 órakor
ünnepélyes tanévnyitó és els
tanítási nap (napközi lesz,
étkezést a tankönyvosztáskor
beiratkozottak számára tudunk
csak biztosítani).

 A szünid l még hátralév
id re jó pihenést, tartalmas id töl-
tést kívánunk minden tanulónknak!

Iskolavezetés

T zgyújtási tilalom
lépett életbe
a h ség miatt

Tilos a t zgyújtás augusztus 3-ától az ország
egész területén lév  erd kre, valamint az erd te-
rületek határától számított 200 méteren belüli
területre.
 Azonnali hatállyal általános t zgyújtási
tilalmat rendelt el a földm velésügyi miniszter a
rendkívüli meleg és csapadékmentes id járás
miatt - közölte a szaktárca.
  Az erd kben ugyanis fokozott t zveszély
alakult ki, és ezért a tilalom az ország egész
területén lév  erd kre, valamint az erd területek
határától számított kétszáz méteren belüli terület-
re, átmeneti id re vonatkozik.
 Így tilos a t zgyújtás a felsorolt területeken
kijelölt t zrakó helyeken is, valamint a közút- és
vasút menti fásításokban, beleértve a parlag- és
gazégetést is. A közúton és vasúton utazók, az
erd ben kirándulók, valamint a mez gazdasági
területeken dolgozók által eldobott ég  cigaretta-
csikk és dohánynem  fokozott t zveszéllyel jár.
A kiszáradt árokparton, illetve vasúti töltések
mellett keletkez  tüzek ugyanis sok esetben
közvetlenül erd - és mez gazdasági területeket
is veszélyeztetnek.
 Ezért a szaktárca felhívja a közúton és vas-
úton utazókat, az erd ben kirándulókat, a mez -
gazdasági területeken dolgozókat, hogy ég
cigarettacsikket és dohánynem t ne dobjanak el,
azt minden esetben oltsák el. Aki a t zvédelmi
rendelkezéseket megszegi, szabálysértést követ
el. A tilalom feloldására a fokozott t zveszély
elmúltával, egy kés bbi id pontban intézkednek
- tartalmazza az FVM közleménye.



Katolikus hittantábor 2009.
"Mindegyiktek igyekezzék keresni
felebarátjának kedvét, javát és
épülését!" (Róm 15,2)
 Van egy szólásunk, mely az
emberi tervezésr l és az Isten vég-
zésér l  szól.  Nos,  idei  táborunk  e
két part közé feszített függ hídként
épült, és egészen különleges mó-
don alakult.
 A mi tervünk a táborkezdést
tekintve június utolsó hetére esett
volna, de kiderült, hogy más vidék-

l érkez  keresztény testvéreink
jönnek plébániánkra. Pedig milyen
jó lett volna az idén is, ha egymást
követi a katolikus és református
hittantábor! Ám ahogy haladtunk a
naptárban, csak a július hetedike

nt alkalmas id pontnak.
 A tábor témája a "Gyermek he-
lye és öröme egyházában" mottót
választottuk. Szerettük volna, ha a
gyermekek ráéreznek arra, hogy k
így gyermekként is nagyon fontos
helyet töltenek be az Egyházban.
Nem kell arra várniuk, hogy ha
majd feln tté válnak, majd akkor
elég a Titokzatos Test tagjaként
szolgálni. Márk evangéliumában
(10; 13-16) olvashatjuk, hogy Jé-
zus példaként állítja a tanítványok
elé a gyermekeket.  Tehát nem volt
kétség, hogy idei táborunk, gyer-
mekségünkben meglelt ÖRÖM
jegyében fog eltelni.
 És akkor váratlanul kiderült,
mégsem leszünk egyedüli lakói
plébániánknak. Üll l érkezik egy
26 f s csapat. Ám ahelyett, hogy
aggodalmaskodni kezdtünk volna,
nagy várakozás töltött el bennün-
ket.
 Mi aztán igazán mindent megtet-
tünk, terveztünk, készültünk, de
Isten az Aki végez.
 Érdekes volt mindannyiunknak
megtapasztalni Isten végzését.
Nem kétséges, hogy nagy engedel-
mességet és türelmet kellett mutat-
nunk Teremt nk és a vendég csa-
pat irányában is. Persze ez vissza-
felé is igaz volt.
 Táborunk kezd napján kinyitot-
tam a Szentírást, és a következ
igét olvastam.
"Ujjongjatok egek és örvendj te
föld, ujjongásba törjetek ki hegyek!
Mert megvigasztalja népét az Úr és
szegényein megkönyörül!" (Iz 49,
13)
 Kell-e ennél biztatóbb ígéret egy
közös táborozás el tt?
 Építettünk táborkezdésre egy
bárkát, amibe jelképesen beszáll-
tunk annak szimbólumaként, hogy
mi most egy hajóban evezünk jó-
ban-rosszban, örömben-bajban.
 Milyen ÖRÖM volt, hogy ebben
a bárkában már nem csak a mi
névkártyáink voltak, a vendégcsa-
pat tagjaié is benne lapultak. Szó
szerint is egy hajóban eveztünk.
Az, hogy semmilyen baleset nem
történt ez id  alatt, megint csak azt
mutatta, hogy Isten végzése irányí-
totta a közös táborozást.

 A foglalkozásaink – azt hiszem –
mindenkit örömmel töltöttek el.
Volt csuhézás, ajtódísz készítés
tojástartóból, parafa dugóból bábo-
kat készítettünk, ezekkel kés bb
társasjátékot játszottak. Dekor-
gumiból poháralátétek készültek,
gyöngyb l gy k. A kisebbek
színeztek és festettek, vágtak és
ragasztottak. Hálás szívvel köszö-
nöm azon feln ttek segítségét, akik
napjukat odaszánták a gyerekek
foglalkoztatására. Dovák tanár úr

zzománc foglalkozása igazán
szép munkákat eredményezett.
Ugyanilyen sláger volt a pólók
batikolása is. Fricz Jani bácsi a mi
kedves fafaragónk, szinte minden
gyerek keze alól gyönyör  munká-
kat csalogatott el .

 A Borsi házaspár idén új vendé-
ge volt táborunknak. A gyerekek
Isti bácsit hallgatták a rovásírás
keletkezésér l, jelent ségér l,
kés bb maguk is írhattak ezen
jelekkel. Évi néni pedig megtaní-
totta az érdekl ket, hogyan kell
radírral festeni. Még a legkisebb
leányzónak is nagy élvezettel
pöttyögött és készítette  nagy gond-
dal az alkotását. A nagyobb lányok
üvegfestékkel gyönyör  színes
mandalákat készítettek.
 Péntek délel tt ellátogattunk a
Borsi házaspár galériájába is, hogy
egy kis képz vészeti élmények-
kel gazdagítsuk a gyerekek lelkét.
 De mégis a versengés az igazi,
energiákat felszabadító határtalan
öröm.
 Az üll iek csapatjátékra invitál-
tak bennünket. Vegyes csapatok
alakultak, de a játékot lezáró kötél-
húzás már a két tábor egymás elle-
ni küzdelme volt. Az eredményhir-
detés után, a játékos délutánt Pász-
tor Margit néni által sütött lángos
evés zárta. Talán ezt is verseny-
számként kellett volna pontozni, jó
hogy Margit néni b ven mérte a
lisztet!!!
 De nem csak játék volt a közös

programokon, együtt töltöttünk két
délel ttöt a templomban. Kornél
atya mutatta be a szentmisét a két
tábor – akik ekkor már egy táboro-
zó közösségnek is mondhatták
magukat – pedig énekelt, szolgált.
 Rövid ideig tartó, egy hajóba
zárt közös életünket egy nagy cso-
portképpel zártuk. k is elvitték
magukkal sok-sok szép élménnyel,
nekünk is itt maradt sok-sok
ÖRÖMMEL és tanulsággal.
 Biztos vagyok abban, hogy Isten

ségesen adta erre a pár napra a
növekedést mindenkinek. Köszönet
érte, hogy a tenyerén hordozott
bennünket és vigyázott ránk. Kö-
szönetet szeretnék mondani azok-
nak a segít knek akik nem sajnál-
ták az id t és fáradtságot és f ztek
a táborozókra, tisztán tartották a
mellékhelységeket. (Nagyon fontos
volt err l is gondoskodni, hiszen
56 gyerek és 8 feln tt mozgott nap-
nap után a plébánián.) Külön kö-
szönöm azt a türelmet, amellyel
egymás iránt viseltetnünk kellett,

leg apró konyhánk közös haszná-
latára gondolok.
 Köszönöm a mindennapi friss
kenyeret és zsemlét, az üdít ket, a
liszt-, cukor-, tészta- és kakaópor-
adományt. Köszönet a szül knek a
bizalomért és szeretetért, hogy
elengedték gyermekeiket hittantá-
borunkba. Köszönet mindazoknak,
akik anyagi támogatásukkal tették
zökken mentessé a tábor m ködé-
sét.
 Végs  gondolatként hagy mesél-
jem el a tábort záró misénk ben-
nem ébresztett érzéseit.
 Amikor záró napunkon mi nem
tudtuk, hogy gyászmise lesz. A
fekete ruhás gyászoló csoportba
szinte berobbant a mi lármás, csa-
csogó gyerekségünk. És akkor
eszembe jutott (Lk 7;11-17) a
naimi ifjú feltámadásának történe-
te. A gyászoló sokaság és az
ÖRÖM csapata. Olyan megdöb-
bent  volt ez a párhuzam, hogy
még  most,  e  sorok  írása  közben  is
összeszorul a szívem. Megengedte
Jézus, hogy most 2009-ben megél-

jük és átéljük ezt a bibliai ese-
ményt.
"És aki él és hisz énbennem, még
ha meg is halt, élni fog!" (Jn 11;26)
 Milyen érdekes, hogy Lázár
feltámadásának történetében olvas-
ható.
 Szeretettel ajánlom mindenkinek
ezt az ígéretet.

Gy ri Sándor Miklósné

Idén is gyermekricsajtól volt han-
gos parókiánk, Gy ri Éva néni
vezetésével szép napokat tölthettek
el kicsik és nagyok. Sokféle kéz-

ves foglalkozást kipróbálhattak.
Megismerhették milyen sokoldalú
a kukoricacsuhé, Dovák Józsi bácsi
keze alatt megismerkedhettek a

zzománc és a batikolás rejtelmei-
vel. Fricz Jani bácsitól a fafaragást
sajátíthatták el a lurkók. Sok gyö-
nyör  darab készült a kitartó kis
kezek nyomán. Megtanulták, ho-
gyan készül a mandala, milyen a
rovásírás. És még számos érdekes
foglalkozás kötötte le figyelmüket.

 A napi imák és elmélkedések
között elkészítették Noé bárkáját
mely a templomban megtekinthet ,
képes kiállítás kíséretében. És mi-
vel az Úr útjai kifürkészhetetlenek,
ez alatt a pár nap alatt Üll l érke-
zett vendégcsoporttal osztoztunk a
parókián, új ismeretségekre is szert
téve. Rendeztünk közös vetélked t
is melynek jutalma Pásztor Margit
néni nagy adag finom lángosa volt.
 A  hét  méltó  zárása  volt  a  tábor-
záró szentmise. Idén is nagyon sok
segítséget kaptunk név szerint fel
se tudnám sorolni, pár nevet azért
mégis had említsek meg. Hlúgyik
Orsolya, Pásztor Margit néni, Kiss
Mónika, Nagyné Ancsi néni, Ka-
kukné Gabi néni, k állták a sarat
minden nap a konyhában és a gyer-
mekek kiszolgálásában. Nagyon
szépen köszönjük nekik és persze
mindazoknak, akik bármilyen for-
mában segítettek a tábor megvaló-
sításában, akár természetbeni akár
pénzbeli támogatással.

Schmittinger Erika



Régi id k - régi emlékek

Úrnapi körmenet
(2009. 06. 14.)

A Római Katolikus Egyház ünne-
pei közül a Pünkösd után kiemel-
ked  ünnep az Úr napja.
 Az egyház Krisztus testét és
vérét az oltárszentséget ünnepli
ekkor. Már a XIII. században szo-
kássá vált az oltárszentség körül-
hordozása, amikor is baldachin
alatt kihozzák a templomból.
 Megszentelik vele a templom-
kertben felállított négy oltárt,
amely a zöld ágakból készített és
sok-sok virággal díszített sátrakban
áll. (Megjegyzem, valamikor Diós-
jen n lent a faluban készítették el a
családok ezeket a sátrakat.)
 A pap minden stációnál evangé-
liumot olvas fel, és áldást oszt az
égtájak felé. Közben a földre virá-
gokat, virágszirmokat szórnak a
gyerekek.
 Ezeket a virágokat kés bb kü-
lönböz  esetekben használták fel:
betegek fürd vizébe tettek bel le,
vetemények közé szórták a kárte-

k ellen, a néphit szerint pedig ha
a zöld ágakból a ház négy sarkába

znek, akkor megvéd a különböz
csapásoktól, s t betegségekt l is.
 Az idén is sokan készültek és
tevékenyen részt vettek e szép
ünnep el készülésében és lebonyo-
lításában. Minden segít nek köszö-
net érte!

Családi nap
(2009. 06. 07.)

Június 7-én fél 12-kor szentmisével
kezd dött a Katolikus Egyház
családnapja. Szép hagyományt
elevenítettünk fel ezzel a rendez-
vénnyel, hiszen ebben a z rös,
rohanó világban nagy szükségük
van az embereknek, a családnak,
kicsiknek és nagyoknak egyaránt
az együttlétre, a közös programok-
ra. Felszabadult, kötetlen, érdek-
mentes beszélgetésekre, a kikap-
csolódásra.
 A plébánia udvarán az érkez ket
finom ebéd el tti röviditalokkal
fogadták a szervez k. Csaba atya
köszöntése után nagyon finom
ebédet fogyasztottunk el. Ezután
finomabbnál finomabb házi készí-
tés  süteményeket kóstolhattunk
meg.
 Közben Dovák József vezetésé-
vel igazi diósjen i népdalokat éne-
kelhettünk, melyet még lánya he-
ged n is kísért. Ezután következ
programként a hittanos gyerekek
játékos vetélked je volt soron,
melyet hitoktatójuk Éva néni veze-
tésével tartottak meg.
 Kiemelked  programként három
jegyespár adott számot hitbeli tu-
dásáról, felkészültségér l, humo-
ros, játékos vetélked n belül. A
közben kialakult nagyon jó hangu-
lat és zenei produkciók néhány
résztvev t "nótázásra" késztetett.
Ezt a csodálatosan szép napot még

a kisebb zápores  sem tudta rossz
hangulatúvá tenni. Hála és köszö-
net mindenkinek, aki felajánlásá-
val, munkájával és részvételével
széppé, tartalmassá tette ezt a na-
pot.

Porubszki Zoltán

Most búcsúzunk és
elmegyünk…

A diósjen i Szentgyörgyi István
Általános Iskola elballagó diákjai
ezúton is szeretnék megköszönni
volt tanáraiknak és igazgatóiknak a
türelemmel és lelkiismeretesen
végzett munkájukat, ami értünk,
fejl désünk, tudásunk érdekében
tettek. Köszönjük az iskola kiszol-
gáló személyzetének, hogy tiszta
környezetben, kulturált körülmé-
nyek között tölthettük napjainkat,
hogy gondoskodtak mindennapi
étkezésünkr l. Köszönjük az isko-
lának és az önkormányzatnak,
hogy minden évben térítésmente-
sen biztosították tankönyveinket,
enyhítve ezzel is családjaink kiadá-
sait. Köszönjük a szül i munkakö-
zösségnek, hogy a színvonalas
iskolai rendezvények lebonyolítá-
sában lelkesen részt vettek és anya-
gilag is támogatták a kiránduláso-
kat, jutalmazásokat. Köszönjük
szüleinknek, hogy a nyolc év alatt
szeretettel, kitartással, tör déssel
segítették tanulásunkat, támogatták
és er sítették bennünk a továbbta-
nulás fontosságát. Hálásak va-
gyunk mindenkinek, akik biztonsá-
got, jó közérzetet, egészséges élet-
körülményeket biztosítottak iskolás
éveink alatt községünkben, az isko-
lában és a családban egyaránt.
 Külön köszönetünket fejezzük ki
Boros Szilárdné, Bázlik Matild és
Hekli Péter alsós osztályf nöke-
inknek, akik bevezettek bennünket
a számok és bet k birodalmába,
akik lerakták nekünk az alapokat
fels s tanulmányinkhoz.
 Külön köszönjük Jónás Marietta
tanárn nek és Józsa Csaba tanár
úrnak, hogy osztályf nökeink vol-
tak a fels  tagozatban, kitartással
küzdöttek értünk, belátással voltak
változó életkorunkra.
 Bocsánatot és elnézést kérünk
mindazoktól, akiknek diákcsínyje-
inkkel bosszúságot okoztunk.
 Magunkban elraktároztunk min-
den szép emléket, szívesen gondo-
lunk vissza iskolánkra.

A 8. a és 8. b osztály tanulói
(Kovács Balázs, Megyeri Károly,
Varga Dániel, Csendes Roland,
Oláh Márió, Dankó Kristóf, Méreg
Benjamin, Pálinkás Flórián, Turcsi
Tamás, Horváth Krisztofer, Rózsa
Ádám, Mészáros István, Várkonyi
Dömötör, Ajtai Dániel, Kovács
Krisztián Gyula, Virág Renáta,
Varga Zsófia, Velki Mária, Monos-
tori Kinga, Kelemen Mercédesz,
Petyánszki Szabina, Szekán Rebe-
ka, Gere Fruzsina, Virág János)

A Magyar Vöröskereszt 1939. óta vesz részt a
térítésmentes véradás szervezésében. A biztonsá-
gos hazai vérellátáshoz 500 000 egység vérre
van szükség.
 Ehhez évente közel fél millió önkéntes
embertársunk véradományát és önzetlen segítsé-
gét várják beteg embertársaink.
 Véradás szervezési tevékenységünket az
Országos Vérellátó Szolgálattal megkötött
Együttm ködési Szerz dés alapján végezzük.
Szervezeteink a véradó napok szervezését
donortoborzó tervek alapján, a heti egyenletes
vérellátás biztosításának figyelembevételével
végzik. Az elmúlt évben (2008.) több mint
11.000 véradó eseményen 444.370 véradó jelent
meg

Miért jó vért adni?
Azon kevés egészségüggyel való találkozások
egyike, amikor megkérdezik t led, hogy hogy
érzed magadat, odafigyelnek a válaszodra, és
több ember is igazán foglalkozik veled, kedves
hozzád és hálás neked. Véreddel 3 ember életét
mented meg,
 Évente közel fél millió önkéntes véradás
szükséges ahhoz, hogy az 500.000 egység vért
biztosítsa, melyre beteg embertársainknak
szüksége van. N k évente 3-szor, férfiak évente
5-ször adhatnak vért 18 és 60 (rendszeres vér-
adók esetében 65 ) év között.

A véradás célja és értelme
A véradás célja és értelme az, hogy segítsünk
azokon a betegeken, akiknek csak ezzel lehet
betegségüket eredményesen kezelni.
 A segítség akkor eredményes, ha sem az, aki
adja, sem az, aki kapja, nem kerül hátrányba. A
véradók vizsgálatának ennek megfelel en az a
célja, hogy meggy z djünk arról, hogy a jelent-
kez , segíteni akaró ember teljesen egészséges-e,
nem áll-e fenn olyan körülmény, amely akár a
számára, akár a beteg számára bajt okozna, ha
vért adna.
 A véradók kikérdezése akkor eredményes, ha
mindenkinél egyformán történik, rendszerint
valamilyen kérd ív kitöltésének segítségével.
 Ezt követ en az orvos megvizsgálja a jelent-
kez t, megméri a vérnyomását. Akinek nagyon
alacsony vagy nagyon magas, az nem adhat vért.
 De rögtön felvet dik a kérdés: vajon miért

Ami el  számunkból kimaradt...

A képr l talán Pet fi verse jut eszünkbe a négyökrös szekérr l. Ez vi-
szont a mi falunkban készült (Csurja Sándor látható rajta), a világháború
el tt, az 1930-as években készült. A parasztgazdaságokban többnyire
ilyen ökrös fogatok végezték a fuvarozási, mez gazdasági teend ket.
Erre már csak az id sebbek emlékezhetnek. Vsmy

nem adhat vért az az ember, akinek magas a
vérnyomása, hiszen régebben, amikor még nem
voltak gyógyszerek a magas vérnyomás kezelé-
sére, gyakran kezelték a betegeket vérlebocsátás-
sal vagy piócázással.
 Sok esetben tulajdonképpen nyugodtan
adhatna, de a tapasztalatok szerint az ilyen
betegek vérnyomása a véradás után, ha igen
ritkán is, nagyon alacsonnyá válik, elszédülhet-
nek, eleshetnek.
 Könny  belátni, hogy az alacsony vérnyomás
esetén ez még könnyebben el fordul. A vizsgálat
része a vérkép meghatározása, pontosabban a
hemoglobin mennyiségének mérése is.
 Összefoglalva, a véradásra alkalmasság
legfontosabb alapfeltételei:

Életkor: betöltött 18. életév és be nem
töltött 60. (ismételt véradóknál 65.) életév.
Testsúly: legalább 50 kg.
Vérnyomás: a fels  érték 110 és 180
között, az alsó érték 100 alatt legyen.
Hemoglobin: n knél 125 g/l, férfiaknál
135 g/1 felett legyen.
Az el z  teljes véradás óta legalább 2
hónapnak kell eltelnie.
A lehetséges teljes véradások száma évente
(aferézis-véradás akár hetente is lehetsé-
ges) n knél legfeljebb három, férfiaknál
legfeljebb négy alkalom lehet.

 Számos betegség vagy kóros állapot ismert,
amikor a véradó akkor sem adhat vért, ha látszó-
lag egészséges, annak érzi magát, vagy akár
gyógyult.
 Diósjen  községben 2009-ben 3 alkalomra
tervezett a véradás.
 Az els  január 08-án volt, ahol a megjelentek
száma 50 f  volt, ebb l els  véradó 2  f .
 A második véradásra július 07-én került sor,
ahol összesen 38 f  adott vért, ebb l els  véradó
1  f
 Szeretettel várunk mindenkit a következ
véradásra.
 A HARMADIK VÉRADÁSRA OKTÓBER
29-ÉN, 15-T L 18 ÓRÁIG  KERÜL SOR.
 Ezúton köszönjük embertársaink nevében a
véradók önzetlen segítségét, valamint a szerve-
zésben részt vev k tevékenységét.

Mocsári Sándorné
eü. véd n

A véradásról
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Rövid nyári pihen  után újra meg-
kezd dik a férfi megyei II. osztá-
lyú labdarúgó bajnokság.
 Férficsapataink jelent s átalaku-
láson mentek keresztül. Gyökere-
sen megváltozott a csapatok sze-
mélyi állománya. Sokan abbahagy-
ták, van aki alacsonyabb osztályba
igazolt. Az  eddigi munkájukat
megköszönjük és a további életük-
höz sok sikert és egészséget kívá-
nunk!
 Feln tt állományunkat az ifjúsá-
gi csapatból töltöttük fel. Ami igen
nagy felel sséget ró a csapat gerin-
cét alkotó megmaradt "öregekre".
Sok türelemmel és megértéssel kell
segíteniük az "ifjakat", hogy érett
játékossá válhassanak, és eredmé-
nyes munkát tudjanak végezni az
egyesületért, a bajnokságban való
mind jobb helyezésért.
 Ezt  készíti  el  a  július  30  és
augusztus 2 között Hévízen edz tá-
borban töltött 4 nap is. Ezt hivatot-
tak el segíteni a bajnokság el tti
edz mérk zések. Augusztus 7-én
17:30-kor Ifi – Feln tt, augusztus
8-án 17:30-kor Diósjen  Ifi – Ber-
kenye Ifi, augusztus 9-én feln tt
csapatok részvételével Nógrádon
focitorna 3 csapat részvételével.
 Persze, a bajnokság kezdetén
még ne számítsunk egy gördülé-
keny és fergeteges csapatra. Ennek
a csapatnak kell egy fél év türelmet
adnunk, hogy eredményeivel meg-
szolgálja a közönség bizalmát.

Addig is amíg az eredmények nem
úgy jönnek mint ahogy elvárjuk, a
fiúktól odaadást, harcosságot és az
utolsó percig tartó küzdelmet vá-
runk el.
 Természetesen lesznek néhá-
nyan, akik a bajnokság során kies-
nek a csapatból.
 Akik a bajnokságnak nekivág-
nak:

Feln tt csapat:
 Monostori László, Nagy Zoltán,
Hajnis Zoltán, Sikora Gábor, Tóth
János, Pákozdi Gábor, Ocsenász
József, Hornos Ádám, Wisinger
Tamás, Mezei András, Boros Dá-
vid, ifj. Monostori László, Kovács
Zsolt, Garai Gábor, Gergely Lász-
ló, Kondricz Máté, B gér Ákos,
Fuchs Péter, Bogdán Ádám,
Csurja Nándor.
 Ifi csapat:
 Kiss Dániel, Sztupák Dávid,
Csabuda Árpád, Pálinkás Flórián,
Szakmári Attila, Lantai Tamás,
Strausz Dániel, Surin Zsolt, Bara-
nyi Pál, Lányi Márton, Varga
Dániel, Haljárszki Bálint, Turcsi
Attila, Nagy Péter, Csendes Ro-
land.
 Várunk minden kedves szurkolót
mind a hazai, mind az idegenbeli
mérk zéseinkre!

Hajrá Diósjen ! Hajrá DSE!
Hajrá fiúk, hajrá lányok!

Hornos Márton

IV. CivilDió Focitorna
2009. július 18-án 9 csapat részvé-
telével szerveztük meg a IV.
CivilDió Focitornát.
 Az elmúlt évekhez hasonlóan a
helyi csapatok mellett a szomszé-
dos településekr l, valamint Tata-
bányáról és Törökbálintról is ér-
keztek vállalkozó kedv  fiatalok. A
szokásoknak megfelel en 2 kispá-
lyán, 4+1es felállásban zajlottak a
mérk zések. A nagy meleg ellené-
re a fiúk kitartóan fociztak délutá-
nig, majd a dönt ben a Tatabányá-
ról érkez Cola Car csapat gy zött
a  Nógrád  SE  ellen.  Így  idén  is  –
akárcsak tavaly – a tatabányaiak-
hoz került a vándorkupa így meg-
védték a tornagy ztes címet. Har-
madik helyen végzett a Berkenye
SE, és negyedik lett az Alkeszok
csapata.

 A CivilDió nevében ezúton sze-
retném megköszönni minden csa-
patnak a részvételét, a kitartását és
a fair játékot.
 Köszönjük továbbá a támogatá-
sokat:

Vámos Andrásnak, a strandfürd
üzemeltet jének, a játékosok
számára felajánlott strandbelép -
ket.
A sportegyesületnek a focipálya
és az öltöz k használatát.
A katolikus egyháznak a sátra-
kat.
Az önkormányzatnak- Csurja
Lacinak a kapuk szállítását.

 Reméljük, hogy mindenki jól
érezte magát. Jöv re találkozunk…

Marton Eszter

1. forduló 2009. 08. 16. vasárnap 16:30 DIÓSJEN  SE -  PATAK SE
2. forduló 2009. 08. 23. vasárnap 16:30 DIÓSJEN  SE -  BÁNK SE
3. forduló 2009. 08. 30. vasárnap 16:30 KESZEGI BÁNYÁSZ SE - DIÓSJEN  SE
4. forduló 2009. 09. 06. vasárnap 15:30 DIÓSJEN  SE - NÉZSA SE.
5. forduló 2009. 09. 13. vasárnap 15:30 HBB-SE NAGYOROSZI - DIÓSJEN  SE
6. forduló 2009. 09. 20. vasárnap 15:00 DIÓSJEN  SE - IPOLYSZÖGI SE.
7. forduló 2009. 09. 27. vasárnap 15:00 N TINCS SE - DIÓSJEN  SE
8. forduló 2009. 10. 04. vasárnap 14:00 RHALOM SE. - DIÓSJEN  SE
9. forduló 2009. 10. 11. vasárnap 14:00 DIÓSJEN  SE - KSE BECSKE

10. forduló 2009. 10. 18. vasárnap 13:30 NÓGRÁDSÁP SE - DIÓSJEN  SE
11. forduló 2009. 10. 25. vasárnap 13:30 DIÓSJEN  SE - KÉTBODONY SE
12. forduló 2009. 11. 01. vasárnap 13:30 DEJTÁR SE. - DIÓSJEN  SE
13. forduló 2009. 11. 08. vasárnap 13:30 DIÓSJEN  SE - ÉRSEKVADKERT SE

       Az szi szezon mérk zései

Wass Albert:

Intelem

Percre se feledd, hogy testvéred
minden magyar, bárhol is éljen.
Összetartásban rejlik csak er .
Más ember földjén nincs számodra hely.

Fél világot is befuthatod,
más ember földjén testvértelen leszel,
s elfúj a szél, mint kósza szi lombot,
ha nemzetedr l megfeledkezel!

Te bús magyar, kit szám zött hazád,
s idegen zsarnok lakja otthonod:
bús sorsodért ne vádold nemzeted,
kit úgy t nik, Isten is elhagyott.

A látszat csal. Isten ma is a régi.
Te hagytad t el, te s a többiek,
s míg vissza nem zarándokoltok Hozzá,
s a múlt hibáit le nem törlitek:

magyar földön nem lesz új Magyarország,
Gaz és szemét nem terem nemzetet!
S a gy löletet nem mossa le semmi,
csak az összetartó igaz szeretet!

Wass Albert:

A gyökér megmaradt

Ezerszáz esztendeje már,
hogy hazát foglaltak seink e földön,
s rizték vérrel, ésszel, türelemmel
ezerszáz esztend n keresztül,
hogy hazánk legyen az ég alatt.
Gyökerünk lenyúlt mélyre, mélyre,
egészen le, Erdély szívébe,
s a mai napig ott maradt.

Történelem viharai
csapkodták, verték ezt a földet,
megtanítottak élni, halni,
mégis magyarnak megmaradni.
Élünk ma is, ahogy lehet,
s Isten-hitünk szent erejével
magyar szívünk szeretetével
rizzük ezt a gyökeret.

Míg Isten a mi menedékünk
és h ség minden fegyverzetünk,
addig félnünk nem szabad:
mert a gyökér, az megmaradt!

Ki h séget vet - életet arat,
és a gyökér, az megmarad!

A Jen i Napló
e havi számának

nyomdaköltségeihez
anyagi támogatást nyújtott

Bircsák Istvánné.

Köszönjük!


