Csak előre tekintve
Tóth Gábor - főszerkesztő
Vegyes gondolatok kavarognak az egyszeri ember fejében, mikor a
szomszédban háborúznak, az élelmiszer árak folyamatosan változnak, építkezni igen nagy botorság és ha egy drága helyre vágyunk,
akkor elég csak a benzinkútig elgurulni.
Mégis, Diósjenőn élve az tapasztalható, hogy legyenek nehézségek, legyen szórványos ellenvélemény, akkor csodálkozhatunk rá
a szépre, a változásra, ha előre tekintünk. Magunk előtt látjuk azt a
sok újdonságot, amiről jelen lapszámunk is hírt ad, illetve mindazt,
amit, ha nyitott szemmel járunk az utcán, a szépen nyírt fű, a tisztán tartott parkok és sövények fölött óhatatlanul észre vehetünk.
És azt sem szabad figyelmen kívül hagynunk, hogy az idelátogató
utazó, turista is elismerően nyilatkozik a községről.
Ez egyértelműen egyéni, de vitathatatlanul közösségi siker is.
Zenétől és kacagástól hangos az új Művészetek Háza. Csendben
zúgnak az elektromos üzemű kerti gépek a falugondnokság munkatársai kezében. Megfeszített munkával készülnek a kiviteli tervek
a majdani középületekhez és már javában zajlanak a munkálatok a
megkezdett építkezéseken. Aktív sportélet folyik a sportpályákon,
ahova hamarosan napelemek kerülnek.
És nem mellesleg, már több utcában új járdákon tolhatják a babakocsit az anyukák, apukák, akik közül többen friss beköltözőként
élnek Diósjenőn.

Indulhatnak az újabb építkezések
Jenői Napló
Diósjenő Képviselő-testületének eltökélt szándéka, hogy a Diófa Szövetség, a ciklusra vállalt terveit minden ponton támogassa. Korábbi
számainkban folyamatosan adtunk hírt az éppen aktuális futó, vagy
befejezett projektekről. Szó esett már az új bölcsőde építéséről is. A
kiszemelt ingatlant még az előző testület jóváhagyásával vásárolták
meg.

Április elsején, nem áprilisi tréfaként érkezett a hír, hogy Varga Mihály pénzügyminiszter jóváhagyta Diósjenő bölcsőde pályázatát és
így a döntés révén pontosan 302 893 905 forintot kap a falu, melyet
15 millió forint saját erővel kell kiegészíteni.

Az új bölcsőde látványterve

Az óvoda szomszédságában álló, régi ház helyére épül az új bölcsőde

A bölcsődére fordítható összeg már a számlán van, megkezdődött
a kiviteli tervezés, ami alapján már el lehet indítani a közbeszerzést
a kivitelezésre.

Hasonlóan jó hírek mondhatók el a komplex strandfelújításról. Az
Ágnes-ház építkezés elérte a 25%-os készültségi fokát, látványosan
változik a hármas tagolású strandépület.

Jövőre új medencében fürödhetünk

Mindeközben megérkezett a támogatói okirat a medencetér, mintegy 200 millió forintos felújításához. Az egykor magas színvonalon
létrehozott strand állapota az évtizedek múlásával súlyosan leromlott, törődő gazda híján már nem volt értelme üzemeltetni, így be
is zárták.

Az új strand helyszínrajza

Bontás és építés a majdani Ágnes-háznál

A dézsafürdő után, jövő nyáron a teljesen megújított medencetér is
birtokba vehető lesz. A strand gépészeti kiszolgálását is megújuló
energiával tervezi az önkormányzat. Napelem és hőszivattyúk gondoskodnak majd a kellő hőmérsékletű vizekről a nagy- és a gyermek medencében, valamint a kiegészítő létesítményekben.

Járda- és útfelújítás faluszerte
Munkatársunktól
A terveknek megfelelően zajlanak a saját üzemeltetésű útszakaszok
felújításai, beleértve a nagyobb forgalmú utcák járdáinak megújítását is.
Adósok maradtunk a Horgász utca új burkolatának bemutatásával.
Ez a beruházás még 2021-ben készült el, forrását a Belügyminisztérium pályázata biztosította. Az erősen elhasznált útburkolatot lecserélték, alapozták, majd a vízelvezetést is kialakították, így nem
várható, hogy rövid időn belül ismét kátyúsodik az új aszfaltréteg.
Erre az évre csupán a garanciális javítások és kiegészítések maradtak a Horgász utcában.
A Dózsa György út új járdája a virágboltnál indul

A Magyar Falu Program keretében mintegy öt-öt millió forintból
kaphatott új járdaburkolatot a Dózsa György út, az Ady Endre utca
és a Börzsönyi út. A régi járdát kitisztították, gyommentesítették,
majd erre került az 5-10 centiméteres aszfaltréteg. Ez az összeg
csak az előkészítésre és az aszfaltozásra volt elegendő, a szegélyezésre nem sajnos. Különös figyelemmel kell lennünk a járda mellé
és ráparkolással, hogy ne repesszük meg az aszfaltcsík szélét.
A felújított Horgász utca

			
				

ván utca közti járdaszakaszának felújítása. A közelmúltban lezajlott
útfelújítás mellé most időszerűen érkezik a járda megfrissülése. A
munkálatok a Boróka-ház és a gazdabolt oldalán zajlanak majd.

Felújított járdaszakasz az Ady Endre utcában

A 2022-es felújítási terv egyik fontos eleme – és már a forrása is
rendelkezésre áll – a Szabadság út, Kossuth út - Szentgyörgyi Ist-

Cél a fosszilis energiahordozók kiváltása
Jenői Napló

A Boróka-ház előtt is megújulhat a járdacsík

napelem kerül, a füves sportpálya öltözőjére pedig 11,8 kW teljesítményt adó rendszer fog kiépülni, mely kiegészül egy hőszivat�tyúval is.

A világban tapasztalható társadalmi- és gazdasági változások már
rövid távon ésszerű döntésekre ösztönzik az üzemben tartókat, legyen szó magán ingatlanról vagy középületről. Az önkormányzat
több energetikai pályázatban is részt vesz, hogy a közintézmények
energiaigényét függetlenítsék a gázhálózattól.

A Villteszben létesülő orvosi rendelőt is napelemek látják el energiával

A be nem fejezett, egykor orvosi rendelőnek szánt épületről testületi döntés értelmében átkerülnek a napelemek a műfüves pálya,
majdan megépülő öltöző- és edzőházára.

A napelem, mint kézenfekvő és költséghatékony megoldás

A jelenleg futó energetikai beruházások harmonikusan illeszkednek a korábbi években lezajlott, hasonló célú pályázatokhoz. Napelemeket kapott a Polgármesteri Hivatal, a Szentgyörgyi István Általános Iskola, az Aranydió Bölcsőde és Óvoda, melyek éves szinten
több millió forintos megtakarítást hoznak a falu költségvetésének.

Az új műfüves pálya öltöző- és edzőházán is napelemek lesznek

Az ilyen formán létrejövő energia harmonizáció része, hogy a teljesen új kivitelezésű közintézményekbe már elektromos fűtőpanelek
kerülnek, ezzel is csökkentve a földgázigényű fűtőberendezések
szükségességét. Példa erre az új Tükrös-terem a Művészetek Házában. A hamarosan épülő, új orvosi rendelő-komplexumba be se
lesz vezetve a gáz.

A Szentgyörgyi István Általános Iskola tetején is ott vannak a napelemek

Az új funkciókkal bővülő Villtesz épülettömb tetejére 6 kW-nyi

Az új Tükrös-terem fűtése villamos panelekkel történik

Akkumulátoros szerszámgépek
Jenői Napló
Az elmúlt évek eszközfejlesztései előremutatóan zajlottak, hiszen a
korábbi pályázatok adta lehetőségek keretében már kisebb, akkumulátoros szerszámgépek érkeztek a Falugondnoksághoz.

A tavasz folyamán további, kertészeti kisgépek érkeztek, a már
meglévőkkel kompatibilis energiaforrásokkal, így az akkumulátorok és a gyorstöltők bővülésével egyre több gép dolgozhat egy időben, hálózati áramtól függetlenül, halk üzemmódban és környezetbarát módon, hiszen nem kell benzint pöfögni a munkálatok
során.

A visszafele is forgó elektromos fűkasza

Összesen négy akkumulátorral „tankolható” az új fűnyíró

Nagy teljesítményű fűnyíróval és fűkaszával bővült az eszközpark.
A fűkasza különlegessége, hogy a villanymotornak köszönhetően
visszafele is tud forogni, így bármilyen felkapott drót könnyedén
kiszabadítható a vágófejből.

GÁLAKONCERT AZ
ARANYDIÓ ÓVODA ÉS
BÖLCSŐDE
TÁMOGATÁSÁRA

2022.05.15. VASÁRNAP
DIÓSJENŐ, MŰVÉSZETEK
HÁZA - KÖZÖSSÉGI TEREM

Kedves Olvasók!
A Jenői Napló kéthavonta megjelenő, helyi információs
kiadvány, mely Diósjenő történéseit igyekszik nyomtatott formába önteni. Felgyorsult világunkban a napi
hírek áramlásnak ezernyi csatornája létezik, mégis
megpróbáljuk fenntartani ezt a klasszikus formát, azaz
hogy kézbe vehető, lapozható orgánumunk is lehessen.
Tekintettel arra, hogy egy lapszám két hónap történéseit foglalja össze, ezért az aktuálisan megjelenő Jenői
Napló a soron következő hónap első felében kerül ki a
postaládákba. A terjesztés módját megváltaoztattuk, a
nyomdából megérkezve két napon belül Önöknél a Jenői Napló.

PROGRAM
14:00 KAPUNYITÁS
15:00 A KONCERT KEZDÉSE
- Rövid köszöntők
- Kocsis Anna és Kertész Péter
zongorajátéka.
Bartók: Este a székelyeknél
Proksch: 3 kis négykezes
- Gyömbér Márta és Viszkeleti
Sándor zenei duó előadása
- Az Aranydió Óvoda - Bölcsőde
énekkara
- Diósjenő Tánccsoport
Rábaközi tánc
- Általános Iskolások keringője
16:00 SZÜNET

JEGYEKKEL KAPCSOLATOS
INFORMÁCIÓ, HELYFOGLALÁS:
KISS ROLANDNÉ ANDI

06 20 236 21 26

16:20 GERGELY RÓBERT
Gergely Róbert kétszeres
EMeRTon-díjas magyar színész,
énekes fellépése. A közel egy órás
koncerten elhangzanak majd
a legnagyobb slágerek.

2022. május 29. Gyereknap a Szent István parkban
11:00 Kámfor zenés bábszínház - Kacor Király és a
Kalóz című mesés marionett bábjáték
12:30 Rózsás Viki
13:30 Görömbő Kompánia
15:00 Grimask Színház - Retro mesehősök
Kísérőprogram:
- Óriás Minion Légvár
- Animátorok - Minion, Batman
- Óránként dördül a cukorágyú 1 kg cukorral töltve
- Arcfestés
- Árusok, büfé

Belakjuk a Tükröst
Tóth Gábor
Hivatalos nevén a Művészetek Házában található a régi időkre emlékeztető Tükrös-terem. Az egykori Esterházy-kastélyban rövid ideig működő művelődési ház tánctermének falán voltak tükrök, hogy
egyrészt növeljék a teret, másrészt hogy az ott táncolók időnként láthassák magukat a mulatozás közben.
Az évtizedek múltak, rezsimek jöttek-mentek, a funkciók változtak. Az egykori főúri, ám építészetileg nem igazán látványos kastélytömb izraelita gyermekek nyári táborozását is kiszolgálta, majd
1943-ban, közigazgatási döntés értelmében a falu birtokába került.
Ekkor vált belőle kultúrház, mely funkcióját a ’60-as évek végéig
viselhette, mert ekkor a település vezetése eladta az ingatlant egy
fővárosi autóvillamossági vállalatnak, amely fióküzemet hozott létre benne. Ez volt a Villtesz. Az ipari funkció nem volt összeegyeztethető az egykori kastéllyal, ezért az alapokig visszabontották és
a szocialista faluképbe teljességgel illeszkedő, ronda, jellegtelen,
funkcionális tömböt alakítottak ki, mely a mai napig áll Diósjenő
központjában.
Tekintettel arra, hogy az egykori, ősfás kastélypark déli végében
felépített, amúgy a korszak egyik legjobban felszerelt kultúrháza is
azóta már a múlté, erős igény mutatkozott egy fedett kultúrintézmény iránt a településen. Mondhatni szégyenletes volt, hogy egy
ekkora lélekszámú falunak nem volt közösségi tere. Ami volt, az
is az „igények csökkenése miatt” lett eladva, így lehet egy kőhajításnyira két, jól felszerelt élelmiszer boltja a falunak. De ez a múlt,
már kár rajta rágódni.
Az előző testület visszavásárolta a Villtesz épületét és már tervezték az új funkciókkal történő megtöltését. A 2019-es helyhatósági
választások után kerülhetett tető alá az épülettömb végleges funkciókiosztása. Így születhetett meg a döntés, hogy az egykori Tükrös-terem helyén ismét közösségi tér lesz kialakítva. A Szabadság
utcai tömb nagyobbik részét már korábban megkapta a brikettáló
üzem, a Kossuth utcai oldalra pedig hamarosan felvonulhat a kivitelező, hogy megkezdje az új-új egészségház építését. Erről majd
későbbi számunkban írunk bővebben.

bevételt az Aranydió Óvoda-Bölcsőde kerti játékainak felújítására
fordítja az intézmény.
A terem maximális, ültetett befogadó képessége 180 fő, ami eddig
egyik, fedett közösségi területről nem volt elmondható a településen. Álló rendezvényeknél ennél jóval többen férnek el csak a
teremben.

Salsation mozgásóra a Tükrös-teremben

Áprilisban indult a heti rendszerességű salsation táncóra Kékesi Szabrinával. A terem adottságai remekül illeszkednek az ilyen
mozgásórákhoz. Alkalmanként 20-30 hölgy mozog együtt a Tükrös-teremben.
Az ilyen programokhoz hasonlóak indulnak a közeljövőben, köztük jógaóra, baba-mama börze, illetve tervben van egy művészetterápiás foglalkozás is.
Talán még a tavasszal, nyár elején elindulhat egy kulturális talk
show, amolyan beszélgetős műsor ismert médiaszereplőkkel, zenészekkel, művészekkel, színészekkel.
Ugyanígy szervezés alatt egy stand up humorest sorozat is.
A műsortér részben örökölt technikával lett felszerelve, így állandó
fény- és hangtechnika segíti a mindenkori rendezvényeket, melyek
akár lehetnek a későbbiekben konferenciák, ünnepségek, polgári
esküvők. Zenei és színházi előadásokhoz ugyancsak saját, profes�szionális hangtechnikával rendelkezik a falu, így ezek is mindig
rendelkezésre állnak. A beépített projektornak köszönhetően filmvetítések is lesznek a Művészetek Házában.
A terem megőrizte tükrös mivoltát, ugyanis a megmaradt oszlopra
felkerültek a tükrök.
A közösségi tér ezen kívül kapott még egy öltözőt, egy technikai
raktárhelyiséget, tágas fogadóteret és folyosót. Hamarosan saját
büfével is kiegészül az épületszárny és talán még a nyár folyamán
elkészül a Szabadság úti fenyősor alatt a dohányzó terasz is.
Természetesen női-, férfi- és mozgáskorlátozott mellékhelyiség is
van az intézményben.

Mintegy 180 fő befogadására alkalmas kultúrterem

A nyár közeledtével lesznek olyan programok is, melyek nem kell,
hogy fedett terembe szoruljanak. Ilyen lesz a május végi gyermeknapi hétvége, mely idén igazán nagyszabásúnak ígérkezik, mert
kétnapos eseménysor lesz. Május 28-án, szombaton a Boróka-ház
szervezi a programokat, kézműves foglalkozásokkal, kisvonattal,
vasárnap pedig az önkormányzat a Szent István parki szabadtéri
színpadnál. A tavaly elindult bábszínház fesztivál lesz ötvözve a
gyereknapi műsorokkal, hagyományőrző meseelőadásokkal és lesz
egy óriási légvár is. A pontos program az online felületeken lesz
olvasható.

A pandémia és a korlátozások nem segítették az új közösségi tér
beindítását, holott már tavaly ősz óta készen áll. Ám a Mikulás ide
érkezhetett és az idei szezonra, a korlátozások enyhülésével beköltözhet az élet a Tükrösbe is.

A nyári események sorát a július 17-iki Jenő-nap folytatja, melyről
majd bővebben tájékoztatjuk a lakosságot. Ősszel pedig a szüreti felvonulás lesz a nagy attrakció, melynek a záró fellépőjét még
szervezzük.

Glöckl Ferenc alpolgármester, Diósjenő rendezvényekért is felelős
képviselője beszél a 2022-es tervekről házon belül és azon kívül.

Ősszel visszatérnek a rendezvények a Művészetek Házába. Októberben a Zenthe Ferenc Színház érkezik egy gyermekelőadással.
Fontos, hogy Diósjenőn már egészen pici kortól kezdve minőségi
programot kaphassanak a legkisebbek is.

Lapunk megjelenésével egy időben lesz május 15-én az óvodai
gálakoncert Gergely Róbert EMeRTon-díjas előadóművész fellépésével. A közel egy órás műsor előtt zongora négykezes, Gyömbér Márta, Viszkeleti Sándor zenei duó, óvodai énekkar, Diósjenő
Tánccsoport fellépése és az iskolai énekkar műsora lesz látható. A
rendezvény belépőjeggyel látogatható, melynek ára 1500 ft. A teljes

Amint kialakul egy stabil programnaptár, folyamatosan közzétes�szük az online és offline felületeinken. Már elérhető a Művészetek
Háza önálló facebook oldal.

Új lelkésze van a református gyülekezetnek
Jenői Napló
Mint ismeretes, 2021. november elsejével elköszönt a Gottfried házaspár a diósjenői gyülekezetétől. Három és fél hónap múltán megérkezett a Karászi Attila lelkipásztor és családja, hogy megkezdje
szolgálatát az új közösségben.
Jenői Napló – Honnan érkeztek tiszteletes úr és miért épp Diósjenőre?
Karászi Attila – Ide, a Börzsöny lábához Szilvásváradról érkeztünk,
ahol 22 évig voltam a helyi gyülekezet vezetője. Sok mindent átéltünk azon a helyen, ott ismerhettem meg feleségemet és ott születtek gyermekeink, sorban egy fiú és négy leány. Az utóbbi időben
sok felé hívtak bennünket, de közvetlen megkeresés érkezett Diósjenőről is. Nálunk reformátusoknál kicsit szabadabban választhatjuk ki a szolgálati helyünket, mint akár a katolikusok, de mindig
azt mondjuk, hogy ha úgy kapjuk az Úrtól egyértelmű bizonyságát,
hogy mennünk kell, akkor indulunk. Megtisztelő volt számomra,
hogy eljöttek hozzánk a diósjenői gyülekezetből meghallgatni az
istentiszteletet, mert épp keresik a pásztorukat. Végül karácsony
táján született meg a döntés, hogy elköltözünk ide.
Nehéz volt, mert a gyerekeink ragaszkodtak a megszokott helyükhöz, de végül a közös döntés meghozta a gyümölcsét és itt lehetünk. Itt az volt a legfontosabb, hogy az Úr elé kellett vinni a kérdést és a másfél hónapnyi vívódás, igekeresés után meglett a helyes
út és nekivágtunk. A Bibliából Ábrahám elhívásának a története
mutatta meg az utat. Ehhez kellett egy álmatlan éjszaka is, hogy
pont akkor és az éppen ide illő ige szólítson meg. Természetesen
szerettem volna, ha a feleségem is kapja ennek bizonyságát, mert
ez a „csomag” egyben van, gyerekestül, mindenestül.
Nem jártunk azelőtt Diósjenőn, kiesett a közlekedési útvonalunkból, de korábban már hallottunk arról, hogy itt üresedés van, ismertük a Gottfried házaspárt, így nagyjából tudtuk, hogy hova
érkezünk. Mielőtt igent mondtunk volna, ellátogattunk ide, megismerkedtünk a helyiekkel, tapasztalatokat gyűjtöttünk, hallottuk,
hogy itt élő közösség van, sokan ige után vágynak, többen is járnak
itt istentiszteletre, mint Szilvásváradon.

amellett, hogy el kell ismerni, minden gyülekezetben van egy törés,
amikor a lelkészük elmegy. Richárdék az itt töltött 15 év alatt odaszántan, lelkiismeretesen végezték a szolgálatot és kialakult egyfajta igény, hogy ő hozzájuk hasonlóan megtért és nagycsaládos
lelkészt szeretett volna a közösség.
Az előző gyülekezetnél rengeteg tapasztalatot sikerült szereznem.
Emellett az ottani feladataim egy részét kitette a Kerektemplom felújítása. A kétezres évek elején elképzelhetetlennek tűnt egy ilyen
színtű renoválás, de belekezdtünk. Aztán 2012-re elkészült a tető
és a homlokzat. Épült ezzel együtt egy új parókia. Építettünk, felújítottunk, aztán rájöttem, hogy nem ez a feladat elsősorban. Akkor
még nem voltam ennyire az Úr gyermeke, de aztán a megtérésem
után a lelki építkezés sokkal fontosabbá vált a közösségben, így
ezen az úton haladtam tovább. A személyes kapcsolatok építése elsődlegessé vált, például nagyon sok esküvő volt a Kerektemplomban, sokan jöttek csak ezért oda. Voltak foglalkozásaink, ahol több
megtérést is átélhettem, voltak gyökeresen megváltozó életek.
Ebből a szempontból itt, Diósjenőn – mondhatni egy készbe érkeztünk, elődeinknek köszönhetően – egyfajta tárgyi megújulásra
már nem kell gondolnunk, sokkal nagyobb hangsúly fektethető itt
is a személyes kapcsolatok építésébe, a gyülekezet lelki- és hitéletének erősítésébe.

Tiszteletes úr családja körében, ekkor még négy gyermekkel

JN – Kérem, pár szóban meséljen magáról tiszteletes úr!
Karászi Attila – Sátoraljaújhelyről származom, aztán az életkörülmények Abaújszántóra tereltek. Miskolcon mezőgazdasági iskolában érettségiztem, majd ezután mentem teológiára Sárospatakra.
Úgy gondoltam, hogy ott van a helyem, erre kaptam Istentől egy
érintést, de ez akkor még nem volt annyira bizonyos. Elvégeztem
a főiskolát, ahol barátokra is leltem, elindulhattam egy úton. Számomra, mint fiatalnak az ige, az igehirdetés volt az áttörés. Eleinte sokat hallgattam istentiszteletet, de nem igazán mondott sokat.
Karácsonyi, húsvéti ünnepeken elhangzottak nem érintettek meg
még akkoriban. Aztán voltam olyan istentiszteleten, ahol megértettem, hogy miről is szól az egész.

Karászi Attila református lelkész Diósjenőn

JN – Mit hagytak ott Szilvásváradon és hogyan érkeztek meg Diósjenőre?
Karászi Attila – Az előző gyülekezetünkben ugyan kisebb közösség volt, mint itt, akik eljártak istentiszteletre, de sikerült egy olyan
stabil, fiatalokból álló magot kialakítani, akik a szolgálatunk ideje
alatt közeledtek az Úrhoz és lettek az Ő gyermekei, úgyhogy sokszor éltünk meg ilyen csodákat. Egy kialakult kapcsolatrendszer
volt, amit igen nehéz volt hátra hagyni, ehhez társult az elköltözés
nehézsége, ami – ahogy mondtam –, inkább a gyerekeket viselte
meg. Március közepétől nem sok idő telt még el, a gyerekek vegyesen járnak Nógrádra és ide, a helyi intézményekbe, még nem
lehet messzemenő következtetéseket levonni. A személyes kapcsolatok segítik a beilleszkedésünket. Kedvesen fogadtak bennünket,

JN – Ez lelkészfüggő, hogy mikor és mi megy át, hogy ténylegesen
megérintse az útkeresőt?
Karászi Attila – Nem. Ez Istenfüggő. Persze hatással van, hogy hol
és ki hirdeti az igét, de elsősorban Istentől függ, hogy hol és mikor
ér el engem. Az emberben szükségeltetik a vágy, hogy megértse,
miről szól ez az egész, hogy akarja megérteni.
JN – És ekkor született meg a döntés, hogy mindezt, mint lelkész
tovább is tudja majd adni?
Karászi Attila – Konkrétan még nem annyira, bár az, hogy továbbadjam, hirdessem, mindig is motivált, de akkor még nem volt meg
a bizonyosságom. Lelkészként mélységben voltam, aztán később
jött el egy élő találkozás, ami aztán mindenben megerősített, gyakorlatilag mindent megváltoztatott. Volt egy egyhetes elvonulásom a kárpátaljai Csongorra, ahol egyértelműen megragadott az
Úr, testemben, lelkemben éreztem a közelségét és akkor indult el
bennem igazán, akkor értettem meg, hogy mindez egy létező valóság.

Nagy hatással voltak rám azok a történetek, amelyek nagy megtérésekről szóltak: börtönben, züllött életű emberek tértek meg, tisztultak meg. Csodálattal néztem ezeknek az embereknek a változását,
megszabadulását.
Azt kijelenthetem, hogy az ennyire szélsőséges helyzetből történő megtérés igazán mély, igazán maradandó. Az ilyen mélységből
megtérők megérzik, hogy mennyire szereti őket az Úr. Kevés az
onnan visszaeső. Eljuttatott Isten oda, hogy lássam, minden ember
egyformán bűnös és minden bűnösnek szüksége van a megtérésre.
Önmagában a megtérés utáni időszak nagyon nehéz volt abból a
szempontból, hogy magam is el tudjam fogadni, hogy nem lehet
az ellen a kettősség ellen harcolni, amit Jézus magában hordoz. Ott
van a golgotai kereszt, Jézus mellett két másik keresztet is látunk,
melyek megosztják a hívőt. Elfogadtam, hogy nem tudom, nem nekem kell meggyőzni a kételkedőt. Az Úr megteszi majd.
JN – Elődjétől eltérően, tiszteletes úr egyedül végzi szolgálatát Diósjenőn. A családja hogyan tudja támogatni a munkájában?
Karászi Attila – A feleségem nem lelkész, ő rezidens orvos, szintén
megtért, egy szabadtéri evangelizációkor találkoztunk. Nagy ajándék ő az életemben, tudom, hogy őt az Úrtól kaptam. Feleségem
részt vesz az alkalmakkor, a táborokat is együtt csináltuk Szilvásváradon, minden bizonnyal itt sem lesz másként.
A hitéleti munkában egyedüli lelkész vagyok és most azon dolgozunk, hogy a gyülekezeti tagok megismerésével ki tudjon alakulni
egy olyan segítői kör, akikkel közösen tudjuk majd megszervezni a
táborokat, az ünnepi programokat, illetve egyéb közösségi feladatokat.
Előző helyemen a fiatalokat, a 30-40-es korosztályt összefogó foglalkozásaink voltak, Keresztkérdések címmel, amit szeretnék majd
itt is elindítani. Ami nagy öröm számomra, hogy Szilvásváradon a
gyerekeket is el tudtuk érni, Örömhír klubokat tartottunk péntekenként, ahova szívesen jöttek, sőt a saját buszunkkal a környékbeli
településekről hoztuk-vittük a gyermekeket.
Nagyon örülök, hogy itt is van egy hasonló ifi csapat, akikre lehet
építkezni ilyen tervekkel.
Úgy látom, hogy egy új gyülekezetnél ez egy új kezdés. Rengeteg
korábbi esetből okultam, tudom, hogy most már máshogy kell az
emberekhez viszonyulni. Nagyon sok szeretettel és nyitottsággal
kell mindenki felé fordulni. Fontos itt is a személyes találkozás.
Vasárnap délutánonként felkeresem otthonukban a gyülekezet tagjait. Manapság ez már nehezebb, mert előzetesen egyeztetni kell,
pontosan megszervezni egy-egy ilyen látogatási napot, de szépen
haladunk. Feladataim közé tartoznak a hittanórák, amiket három
iskolában vezetek, itt Diósjenőn, Nógrádon és Szendehelyen.
Azt bizonyossággal mondhatom, hogy elődeim, a Gottfried lelkész-házaspár sikeres, magvető munkát végeztek az itt töltött 15 év
alatt. Ennek a munkának a termését, a gyümölcsét most szedhetjük

le. Jól működik a gyülekezet, az ifi csapat és örömmel találkozom
velük.
JN – Melyek a tervek a közeljövőre nézve?
Karászi Attila – Napközis táboraink lesznek, de szándékaim szerint
nem amolyan „tömegtábort” kívánunk lebonyolítani, hanem kicsit
szűkebb körben gondolkodunk. Száz gyerekkel nem lehet foglalkozni egyszerre, úgyhogy ezen most változtatni szeretnénk. A korábban beindított nyári programokban nem lesz változás, ugyanúgy lesz Nagycsaládos tábor, budapesti fesztiválozás, stb.
Új ötletek még nincsenek, hiszen itt nagyon gazdag volt a lelki élet.
Meg ugye még nem telt el annyi idő, hogy pontos képem legyen az
esetleges igényekről. Ez még nagyon a beilleszkedés időszaka, de
igyekszem a megszokott, nyári programokat a gyülekezeti munkatársaimmal közösen lebonyolítani.
Mivel most az előző helyzethez képest nem kettő, hanem csupán
egy lelkész van, így egyes területeken kevesebb lesz, amit tudok
vállalni a gyülekezet felé, de ez a kevesebb, bizonyos értelemben
több lesz.
Azt látom, hogy most lesz egy év, egyfajta türelmi idő, ami alatt
mindent átláthatok, sok helyre eljuthatok, aztán le tudjuk vonni a
következtetéseket.
Az ige szerint kell gondolkodnom: „Ha az Úr nem építi a házát,
akkor annak hiába fáradnak az építői.”
Ezen van a hangsúly. Kezdjünk el lelki értelemben gondolkodni
a gyülekezetről. Beszélgessünk őszintén. Ezt tartom célszerűnek.
A klasszikus értelemben vett terv nincs a fejemben, nem is vagyok
ennek híve. Pár dolog már összeállt bennem, amit szeretnék itt is
megvalósítani. Volt az előző helyen egy program sorozat, ahol a
kívülállók, akik nem jönnek istentiszteletre, de valamilyen szinten
szeretnének megismerni valamit Istenből, ne a nekik idegen, templomi közegben kaphassák meg azt. Erre találtuk ki a fent is említett
Keresztkérdések sorozatot. Ez tulajdonképpen egy amerikai verzió,
ahol kötetlenül végig veszik Márk evangéliumát. Ez egy tízalkalmas
ismerkedési est lenne.
Az ificsapat fejlesztését is valahogy így képzelném el, hogy nem a
szigorúan vett templomi közegben zajlanának a foglalkozások.
Célom, hogy a „megközelíthetetlen pap” személyéből kiléphessek.
Ezért is járok el focizni, rengeteget találkozom a fiatalokkal. Ha azt
akarja a gyülekezet vezetője – függetlenül attól, hogy katolikus,
vagy református –, hogy valami változzon, akkor le kell jönni a
hétköznapokba.
Azt látom, hogy van igény az igére, a jó igére és ez nagy ajándék
manapság. Eljönnek az emberek a templomba, meghallgatják Isten
igéjét.
Jenői Napló – Köszönöm a beszélgetést, áldott szolgálatot kívánok!

Polgárőrök Diósjenőn
Munkatársunktól
Még nincs egy éve, hogy a 2021. júniusi tisztújító közgyűlésen teljesen megújult a Diósjenői Polgárőr Egyesület. Miklós Ferenc parancsnok idézte fel az elmúlt hónapokat, amikor bőven akadt teendőjük.
A teljesség igénye nélkül csupán két emlékezetes „bevetésről”
adunk hírt a közelmúltból.
Márciusban érkezett jelzés a Rétsági Kapitányságról, hogy két fiatalkorú lány elszökött romhányi otthonából. A családi háttér problémás, a gyerekeket nagyszülők nevelték, ahol a nagymama ágyhoz
kötött és valószínűleg egy otthoni vitát követően döntöttek úgy a
fiatalok, hogy szerencsét próbálnak a nagyvilágban. Diósjenői felbukkanásuk után a kapitányság munkatársai civil járművekkel vonultak ki és a polgárőrség segítségét is kérték. A strand felé vezető
útszakaszon találták meg a lányokat, már estébe hajlott az idő és
a gyerekek átfáztak, éhesek voltak. Szerencsére nem volt szükség
orvosi ellátásra, de láthatóan megkönnyebbültek, amikor felnőtt
segítséget kaptak. A rendőrség az ilyenkor szokásos, hivatalos útvonalon értesítette a gondviselőt és átadták neki a megkerült gyerekeket.

Húsvétkor minden autós csokitojást kapott

Jóval vidámabb feladat adódott április 15-én, nagypénteken. Az
önkormányzattal közös, húsvéti akcióban a gyorshajtásra hívták fel
a figyelmet. A polgárőrség tagjai a tóparton és a Börzsönyi úton
is meg-megállították az autósokat és néhány kedves szó mellett,
egy-egy csokitojást is átadtak a sofőröknek. Ilyenkor felhívták a
figyelmet a sebességkorlátozó táblákra, melyek több helyen is megtalálhatók a faluban. Az akción mindenki mosollyal fogadta az
ajándékot, a tóparti helyszínen a Rétsági Rendőrkapitányság járőrei is jelen voltak.

Keresztrejtvény
A rejtvény fő soraiban Marcus Aurelius császártól származó idézet folytatását olvashatjuk.
„Egyáltalán ne vitatkozz többé arról, hogy milyennek kell lennie a
jó embernek, ……”
Marcus Aurelius: Elmélkedések

Vízszintes: 1. Vízinövény. 4. A focista rúgja. 7. Római számmal
100. 8. Bicska másnéven. 10. Oxigén jele. 11. Idétlenül nevetgél. 14.
Utca rövidítve. 15. Labdarúgó-mérkőzés. 20. Fiatal juh. 21. Kálium
vegyjele. 22. Valaminek az emlékét felidézi. 25. Vasúti jelzőlámpa.
28. Tusa kezdete! 29. Patás háziállat. 30. A magyar ökölvívásban
is elterjedt rövidítése a kiütésnek. (angolul: Knock Out). 31. A
MEGFEJTÉS 1. RÉSZE. 32. Tűzfegyver lövedéke. 35. A szerelem
istenének a neve a római mitológiában. 37. Római számmal 500.
38. Vulkáni tanúhegy a Dunántúlon. (Jellemző bora a juhfark.) 40.
Osztrák és norvég autójel. 41. Talál másnéven. 43. Gyakori gáz, a
levegőben ez van a legnagyobb arányban. (Jele: N). 46. Holt nyelv.
47. Személyes névmás. 49. Minden részletre kiterjedő, gondos.
(munka).
Függőleges: 1. A lakás falának mázolásával foglalkozó mesterember. 2. Földet forgat. 3. Szintén ne! 4. Gomb szélei! számmal. 5. A
csodálkozás hangja. 6. A MEGFEJTÉS 2. RÉSZE. 7. A kézfej és az
alkar közötti ízület. 9. Mély, zengő hangot adó. (harang) 11. Kést
használ. 12. Piros közepe! 13. Tarlót sekélyen szánt. 15. Málta és
Vatikán autójele. 16. Kérdőszócska. 17. Prágai. 18. A szén vegyjele. 19. A rejtvényben szereplő énekesnő 2021-ben fellépett a Jenő-napon. 23. A bicepsz is ez. 24. Császármorzsa másnéven. 25.
Sárospatak határai! 26. Mosópor márka. 27. Ritmikus Gimnasztika
rövidítve. 33. Női név. 34. Ilyen eső is van. 35. Nem ül. 36. Tüzet
megszüntetni igyekszik. 39. Magyar olaj- és gázipari vállalat. 42.
Elba partjai! 44. Toldalék, a -re párja. 45. Sértetlen.
			

Összeállította: Székelyné Bognár Eszter

Ágdarálás, bozótírtás, veszélyes fák kivágása, zöldterület gondozás helyben.
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