
Község és közösség
 Tóth Gábor

Ha jól belegondolunk, nem igazán készíthetünk mesébe illő 
számvetést. Az elmúlt három év nem a békei évei voltak. De 
messze nem szándék a negatív hullámok erősítése. Sőt…

A világjárvány és a miatta hozott szabályok fokozatosan 
elszigetelték egymástól az embereket, a közösségeket. Ki-ki 
meggyőződésből, mások külső hatásokra voltak kénytelenek 
bezárkózni, a mindennapos találkozások, a közösségi 
érintkezések elsikkadtak, szinte minden kapcsolattartás távoli 
intésre vagy virtuális alkalmakra redukálódott.
Aztán győzedelmeskedni látszott a természet és a rettegett 
kór már-már általános vírusként vonult vissza, csupán 
bosszúságot okozva a mindennapjainkban. Jelenlétére persze 
ügyelnünk kell, mindenkinek a maga belátása szerint. Mehetne 
is tovább az élet, nyithatnánk is újra a kapcsolatainkat, de a 
történelem ismét beleszólt a hétköznapjainkba. Eldördültek 
a fegyverek és megindult a pusztítás – nem távolabb, mint a 
szomszédságunkban. Elég csak harminc évet visszatekernünk 
az idő kerekét, hasonló, határon túli viszály már emlékezetessé 
tette a ma is élő generációk fiatalkorát. Rossz érzés leírni, de 
háború van a világban. Ez egy olyan szó, amit a generációnk 
csak tankönyvekből, dokumentum- és játékfilmekből, esetleg 
szülők, nagyszülők visszaemlékezéseiből ismerhet. Organikus 
kapcsolatunk sosem volt a szó mögött megbúvó valósággal. 
Mostanra lett… 

Röppenjünk kicsit magasabbra és szemléljük távolabbról 
Diósjenő elmúlt, pár évét! Engedjük el a napi szintű perpatvart a 
környezetünkben és a tágabb szintű közéletben! Nézzünk tiszta 
szemmel egy háromezres településre a csodálatos Börzsöny 
lábánál, egy rendkívül szerencsés adottságú falura, ahol 
megadatott mindannyiunknak, hogy itt élhetünk. Nézzük azt a 
fejlődést, minek az is köszönhető, hogy a község lélekszáma 
már tartósan a szomszédos kisvárosé fölött áll. Miért jönnek 
ide fiatalok, miért itt gyarapodik a család? A válasz egyszerű: 
kívülről is egy fejlődő településnek látszunk. Egy ilyen fejlődés 
megfeszített munka eredménye. Nem személyhez köthető, 
hanem egy közösséghez. Olyan közösséghez, ami valóban 
fejlődni akar. Több éve nem látott lépések történtek – a 
teljesség igényével felsorolni sem lehet, tettük ezt több hasábon 
és megannyi poszton át –, a település elkezdett dinamikusan 
gyarapodni. A Diófa Szövetség által felállított Testület tette a 

dolgát még úgy is, hogy meg kellett birkózni a pandémia okozta 
problémákkal. A felvállalt küldetését megkezdte, választási 
programja szerint, pontról pontra ment végig a Zöld füzetben 
felsorolt teendőkön. Ez lehet csupán politikai retorika, de nem 
feltétlenül az… Községet épített. És épít a mai napig is, akkor, 
amikor már a háború hatásaival kell megküzdeni. Napi kérdés, 
hogy vajon az energiaárak drasztikus elszabadulása mennyire 
szól bele egy település működésébe, működtetésébe. És ez 
csak egy a sok közül…

Kiragadott mérföldkövek a községépítés rögös útjáról: járdák 
épültek, földutak váltak kavicsozottá, lett új közösségi tér, 
a Művészetek Háza, felfrissülhetett a Tájház. Megkezdődött 
az átminősített orvosi rendelő beruházás a Villtesz emeletes 
szárnyában. Jövő tavasztól épül az új bölcsőde, hiszen már 
halaszthatatlan, hiszen kedvezőek a demográfiai adatok a 
településen. A községi konyha végre megújulhat az iskola 
épületében, az idei téli szünetben kezdődhet az építkezés. 
Nem mehetünk el a strand megújulásának stációi mellett 
sem, hiszen első lépésben az Ágnes Fürdőházak készülnek el, 
idén már megmártózhatunk a gyógynövényes dézsákban. És 
az örök, kardinális kérdés, a bekötő út állapota is megoldódni 
látszik, de ez már a falun túlmutató kérdés.

Az új szauna még épül, de már megmutatja szépségét

Megelégedéssel láttuk, hogy község épül. Most elérkezett 
az idő, hogy elkezdjünk közösséget építeni. Idealista álom 
persze azt remélni, hogy mindenki egyként, egyet akarva 
állhat egységfrontba… Nem is szükséges. Az elbeszélések 
szerint volt itt közösségi élet, de mára sokban átalakult. A 
helyi közösségeket a fent említett hatások is – nem csak most, 
hanem már azt megelőzően, a történelem során is – lassan 
elkezdték szétzilálni, erodálni, az értékeitől megfosztani. E 
sorok írója egyszerű beköltöző, amolyan gyüttment, akinek 
csak hallomásból van némi fogalma a patying-létről.
Érezhetően igény van Diósjenőn a jól működő társasági életre. És 
a közösségek közösségére. Olyan társadalmi önszerveződésre, 
összefogásra, ami ismét előtérbe helyezheti a helyi értékeket, 
az odafigyelést, az együttgondolkodást, a közös célokat.
Hiszen itt faluhelyen még mindig sokkal jobb helyzetben 
vagyunk a jelen problémákkal, mint akár egy nagyváros 
tömbházas lakásában,                (folytatás a 2. oldalon) 



zsebkendőnyi zöldterülettel, vagy még azzal sem. Itt könnyebben 
segíthetünk a szomszédon, az utcában élőkön, mely cselekedet 
oda-vissza irányú is lehet. Elismerhetjük, hogy nehéz felvenni a 
versenyt a média és a közösségi felületek vonzásával. Sajnos az 
utóbbi évtizedek ezen eszközökkel módszeresen eltávolították 
egymástól az embereket. A napi munka után (vagy közben, 
netán helyett) inkább a háttérben zajongó tévéműsort, vagy az 
arcunk elé húzott okoseszköz közösségi alkalmazásait bújjuk, 
fel sem nézve a körülöttünk haladó világra.
Így a közösségépítés bátortalan, ámde kitartó próbálkozásaival 
a közösségi média (értsd, facebook) felületén is igyekszik 
felkelteni a figyelmet a hús-vér találkozásokra – nem távolabb, 
mint itt helyben.      
Van már társaskör – milyen szép is a magyar nyelv, hogy 
mennyi értelmet ad egy ilyen szókapcsolatnak… Akik szeretnek 
társasjátékozni, havonta összeülhetnek ismerkedni, elmét 
tornáztatni, nevetni, nyerni. 

Van már beszélgetés-sorozat Jenei Esték címmel, ahol ugyan 
csak 19-25 érdeklődő van jelen egy háromezres faluból, de ennek 
a kevés embernek igazán maradandó élményt nyújtanak ezek 
az alkalmak. Igényes, magas kulturális színvonalat képviselnek 
a nyári rendezvények, vagy a napokban várható, kóruskoncert. 
De például hirtelen vezérelt ötletből egy régi terv valósulhatott 
meg a „gyütt-maradtak találkozója” megszervezésével. Az 

eredményről következő lapszámunkban számolhatunk be. 
Az egyházi közösségek is komoly építő munkát végeznek, 
csodálatos eredményeket tudnak magukénak. A katolikus 
közösség fiataloknak szóló klubot indítanak, bízva abban, 
hogy a 12-20 éves korosztály is meg tudja találni a minőségi 
szórakozást a település határain belül. 
A Tájház új csapata, hagyomány őrző munkájának köszönhetően 
egyre stabilabb bázisként van jelen Diósjenő életében. 
Újjászerveződik a néptánc csoport, folyamatosan várják az új 
tagok jelentkezését.
A nyugdíjas klub is kiveszi részét a jeles napokon, összeforrott 
csapatként adnak hozzá a falu életéhez.  
A sport sem hagyható szó nélkül, fiatalok és idősebbek 
egyarán megtalálják kikapcsolódásukat e téren is, sőt a község 
fejlesztései ezt az irányt is erősen támogatják. Bíztató jelek 
mutatkoznak azon a téren is, hogy a labdarúgás mellett további, 
sokakat vonzó sportágak is jelen lehessenek Diósjenőn. 
A civil szervezetek dinamikus bővülésnek indultak, benépesült 
a Polgárőr Egyesület, sokan szánják szabadidejüket a Tűzoltó 
egyesületnek.

Eljött a közösség ideje. A jelek nem észrevehetetlenek. Nagyon 
nem! Szükség van rá, minden adott hozzá, hogy az építkezés 
megkezdődhessen. A téglák, a malteroskanál pedig a mi 
kezünkben van. 

Tizenöt centi
 a főszerkesztő tollából

Mondhatjuk, semmi. Ha persze a távolugrás világcsúcsa múlik 
rajta, akkor igenis sok, de ha parkolunk, vagy éppen az ISS 
űrállomásra dokkolunk, akkor sem elhanyagolható távolság.

A mi esetünkben és a Jenői Napló kontextusában jelentős 
különbség, kiváltképp, ha a gravitáció is közrejátszik 
leküzdésében. Legfőképpen az összes archív anyagot és a 
majdnem befejezett július-augusztusi lapszámot érintette 
tragikusan a 15 centiméteres zuhanás, amit a tároló 
merevlemez elszenvedett. Tudvalevő, hogy a klasszikus, 
mozgó alkatrészeket tartalmazó merevlemezek (ismertebb 
nevén vincseszterek) a legkisebb fizikai behatásra is képesek 
tönkremenni.
Tehát ez a tároló eszköz lekoccant a földre, aztán el sem 
indult. Elkerült egy adatmentő céghez, ahol nem sok jót ígértek 
és nem mondtak valótlant, az adatállomány sérült, nem 
állítható vissza. Az eddigi lapszámok szerkesztő felületei, teljes 
állománya odalett, így a fehér lapról kellett újra felépíteni az 
újságot. Rendben, elhangzott és azóta is elhangzik az intelem, 
hogy minden esetben szükséges a biztonsági mentés. Ez 
vitathatatlan és e sorok szerkesztője meg is tette a szükséges 
és korántsem olcsó lépéseket annak érdekében, hogy ez ne 
fordulhasson elő többet. És emellett a szintén költséges, 
nagyon költséges adatmentés is ablakon kiszórt pénz, de egy 
próbát megért.

Így néz ki egy merevlemez, ami a számítógépben tárolja az adatokat

Szerencsére az elmúlt évek fényképei és videói jelentős része 
már nem lokálisan voltak tárolva, így azok elérhetők, részei a 
falu kultúrájának és dokumentációjának.
Viszont az újraépítés hosszú idő, ezért késlekedett az aktuális 
Jenői Napló megjelenése. Kis ráncfelvarrást kapott a fejléc, 
modernebb betűtípust találtunk a cikkekhez és újragondoltuk 
a színvilágot. De nem hagyjuk írásos tájékoztatás nélkül az 
olvasóinkat, mert jelen lapszámunk dupla terjedelemben 
számol be a júliustól október végéig tartó időszakról. És 
természetesen folyamatosan, naprakész információkkal látjuk 
el az érdeklődőket az online felületeinken.

Köszönjük a megértést és a türelmet! 

A Cartographia Kft. gondozásában 
megjelentek a turistatérkép és turistakalauz 
sorozathoz kapcsolódó, legújabb, aktualizált 
Börzsöny kiadványok.
A térkép és kalauz ismertetői között ismét 
szerepel Diósjenő, új szócikkel, új fotóval.
Kérjük keressék a kiadványokat a 
forgalmazóknál! Kellemes időtöltést kívánunk 
Diósjenőn, a Börzsöny kapujában! 



Közeleg a megnyitó
 munkatársunktól

A hosszú kihagyás kedvez a híreknek. Főleg a jó hírek torlódása 
okozhat nagy adagban örömöt és lelkesedést. Erre mindenképp 
szükség van a mai világban, ezért kezeljük kiemelten az 
egykor szebb napokat megért diósjenői strand jövőjét érintő 
beruházást

Örömmel írjuk le tehát, hogy az utolsó simításokat végzik a 
szakemberek a strand kiszolgáló épületeiben létesülő Ágnes 
Fürdőházak építésén. Internetes hírportálunk rendszeres 
időközönként tudósította az online informálódó lakosságot, 
most nyomtatott formában is összefoglaljuk a településünket 
érintő, egyik legnagyobb fejlesztés végső mozzanatait.

Még nyári állapotok az épülő fördőházban

A fürdőház névadója néhai Bessenyiné Somorjai Ágnes, akinek 
közösségösszetartó ereje tette lehetővé, hogy településünk 
elnyerje a felújításhoz szükséges támogatást. Nem mellesleg 
Ágnes, azaz Hagnész a tisztaság megtestesítője a görög 
mitológiában. 

Igen hamar elkészült az új tető és a hőszigetelés

A hármas tagolású épületegyüttesben szauna, pezsgőfürdő, 
gőzkabin és dézsafürdő várja majd a látogatókat, korszerű 
mosdó-zuhanyzókkal, öltözőkkel és mellékhelyiségekkel. Mivel 
ezek a házak a korábbi strand öltözőit, mosdóit, WC-it, valamint 
az üzemeltetés irodáit foglalták magukba, teljeskörű gépészeti 
átalakításra volt szükség, figyelembe véve a teljesen új, belső 
elrendezést. Akik még emlékeznek a régi strandra, nekik 
könnyen felrémlik a barna, fa válaszfalas öltözőkabinok terme, 
vagy a meglehetősen lelakott vizesblokk képe. Most ezeket 
alakította át a kivitelező, ablakok befalazásával, új nyílászárók 
beépítésével, teljeskörű hő- és vízszigeteléssel és ami a 
legfontosabb, energiatakarékos geothermikus és napelemes 
üzemeltetést épített ki.

Korszerű anyaghasználat jellemzi az egész beruházást

A már elkészült szauna üvegfalán keresztül zavartalanul 
gyönyörködhetünk majd a Börzsöny hegyvonulatában (képet 
az első oldalunkon mutattunk), hangulatosan megvilágított 
jakuzziban frissülhetünk, vagy éppen az apró mozaikos 
gőzkabinban éledhetnek újjá sejtjeink. A saját termesztésű 
gyógyfüvekkel dúsított dézsafürdőben pedig az ősi, 
börzsönymenti terápiával ismerkedhetünk meg.

Hamarosan vízzel teli pezsgőmedencében frissülhetünk

A kivitelezést helyi vállalkozás, a Boltív Bau Kft. végzi, 
gondosan kiválogatott anyagokkal és berendezési tárgyakkal. 
A legfrissebb építészeti trendekhez igazodik a fürdőház 
külső- és belső kialakítása, a burkolatok, a világítótestek, a 
szaniter szerelvények. Egyenesen Olaszországból érkeztek 
a strandbútorok, napozóágyak. Vidám színvilágú öltözők és 
természetes fa bútorok várják a majdani vendégeket.

A majdani strandszékek és a színes öltözőszekrények

Az eredeti tervek szerint az Ágnes Fürdőházak ünnepélyes 
átadása 2022. december 14-én lesz.



Nagy Gedeon tér
 Végh József

Diósjenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
egyhangú döntést hozott a református templom előtti közterület 
Nagy Gedeonról történő elnevezéséről és a kialakítandó tér 
területrendezéséről. 

A hazafias érzelmű Nagy Mihály, 
diósjenői lelkészesperes fia 
Gedeon Diósjenőn született 
1830 december 1-én. Ő maga 
szívesebben használta a Gida 
keresztnevet. Szülei gondos 
nevelésben részesítették, 
s amennyit egy papi család 
megadhatott. Elemi iskoláit 
szülőfalujában végezte, 
középiskolai tanulmányait 
Révkomáromban kezdte meg, 
majd a német nyelv elsajátítása 
kedvéért Késmárkon folytatta 
s jeles érettségi vizsgálattal 
fejezte be. Hajlama s édesapja 
kívánsága a papi pályára 
vonzotta s így került teológiai 
tanulmányai érdekében Pápára. A Pápai kollégiumban 
ismerkedett meg Petőfi (akkor még Petrovics) Sándorral és 
legjobb barátjával, Oroszy Pállal. Mindhárman a szabadságharc 
hívására önként mentek a honvédseregbe. Az akkor tizennyolc 
éves ifjú végig küzdötte a szabadságharcot és Klapkával 
Komáromban kapitulált.

A református templom előtti tér október 23-án

A szabadságharc bukása után hazatért, s édesapja 
nyomdokaiba lépett. Előbb káplánként szolgált édesapja 
mellett, majd halála után őt választotta meg az egyházközség. 
Az egyházának lelkes prédikátora, szeretett vezetője lett. 
Attól fogva egyfolytában Diósjenőn lelkészkedett ötvenhárom 
évig. Emellett huszonhárom éven át viselte a drégelypalánki 
egyházmegye esperesi tisztét, ő volt a református egyházkerület 
legidősebb esperese.
1907. július havában a Ferenc József-rend lovagkeresztjét nyerte 
el,  a közügy és egyházi élet terén kifejtett munkásságának 
elismeréséül. Ezt a megérdemelt jutalmat sajnos nem sokáig 
élvezhette, mert a Mindenható szeptember 18-án magához 
szólította. Élete a zavartalan csendes egyházi munkásságnak 
és a hivatalos kötelesség pontos és 
lelkiismeretes teljesítésének volt példaképe.

A gyászhírét hozó Vasárnapi Újság így fogalmazott: „Ez a 
folytonos együttélés népével rendkívüli módon beleavatta 
hívei bizalmába; nemcsak jó pásztoruk volt, hanem az élet 
mindenféle vonatkozásaiban tanácsadójuk, szellemi vezérük.” 
A diósjenői temetőben nyugszik.

Nagy Gedeon sírja a diósjenői temetőben

A megvalósításhoz Magyarország Kormánya TOP 
PLUSZ-1.2.1-21 Élhető települések pályazata nyújt anyagi 
forrást. A szerződéskötés lapzártánk idején zajlik, a felújítás 
2023. tavaszán, nyarán fejeződhet be. 

KÉRDÉSE VAN?
ÉSZREVÉTELE VAN?

JAVASLATOT TENNE?
HOZZÁSZÓLNA AZ ÍRÁSAINKHOZ?

TÉMAÖTLETE TÁMADT?

KERESSE A FŐSZERKESZTŐT A
masttertape@gmail.com

ELEKTRONIKUS LEVÉLCÍMEN!



Épül az új orvosi rendelő
 Jenői Napló

Hosszan tartó vajúdás után végre célegyenesben az új orvosi 
rendelő ügye. Nem kevés időbe tellett a korábbi pályázati 
helyszín átminősítése és a hivatali ügymenet végéig hozzá sem 
lehetett fogni az építkezésnek.

A Kossuth Lajos út - Szabadság út kereszteződése ideális 
helyszín olyan középületnek, amiben a falu lakosságát szolgáló 
funkciónak lehet otthont adni. Ide álmodták meg az új orvosi 
rendelőt is, míg az egykori Villtesz, minden irányból meghatározó, 
ipari tömbje rengeteg funkciót hordozhat magában - elvégre e 
célból vásárolta meg az önkormányzat annak idején. Az ipari 
múlttal rendelkező ingatlannal szemben indult meg az új orvosi 
rendelő építése, mely aztán a hiányos alapozási, vízszigetelési 
hibák miatt még az elkészülte előtt aggályokat vetett fel a 
későbbi, biztonságos üzemeltetés szempontjából.
Diósjenő Község Önkrományzatának Képviselő-testülete 
megszavazta, hogy az egészségház beruházást másik ingatlanra 
kell áthelyezni. Itt kapott ismét szerepet a Villtesz Kossuth úti 
tömbje, ahol már elkészülhetett a Művészetek Háza és a még 
hasznosítatlan, emeletes blokkba lett megtervezve a rendelő 
komplexum.

 
A Kossuth úti szárny röviddel az építkezés megkezdése után

Az ősz folyamán megindulhatott a külső-belső kivitelezés. 
Felmerült a korábbi funkcióból adódó talajszennyezés ténye, 
de szakhatósági vizsgálatok és jegyzőkönyvek igazolják, hogy 
az ingatlan területén nincs olyan akadályozó tényező, ami 
hatással lehet az egészségügyi létesítmény működésére. 
A Villtesz Szabadság úti szárnyában üzemelő brikettáló 
hangterhelése messze alatta marad annak az értéknek, ami 

zavarhatja az új intézmény hétköznapjait. Mivel a rendelők 
a Kossuth úti homlokzat mögött lesznek, az udvarban és a 
további szárnyakban zajló tevékenység egyáltalán nem lesz 
hallható.

Októberben már formálódtak a belső terek az új rendelőben

A belső válaszfalak kialakításakor operatív bejárást tartottak 
a kivitelező és a szakorvosi praxisok képviselői, hogy a 
majdani használati igényeknek megfelelően haladhassanak az 
épületgépészeti munkálatok.

Már az önkormányzati raktárban várakoznak a rendelő új bútorai

A kivitelezés megfelelő ütemben halad, a beszerzések rendben 
zajlanak. A tervek szerint 2023. nyarán fogadhatja első 
pácienseit az új orvosi rendelő Diósjenőn.

Kezdődhet a konyha felújítása
 Munkatársunktól

Ugyancsak neuralgikus pont volt a települési közellátás terén 
a Községi konyha helyzete. Többszöri nekifutásra sikerült 
elindítani a pályázatot, melynek eredményeként már be is 
érkeztek az új konyhatechnikai eszközök.

A Szentgyörgyi István Általános iskola épületében működő 
Községi konyha mai szemmel már elavult üzemi területnek 
tekinthető, az érvényben lévő hazai és uniós közétkeztetési 
előírások nagyon szigorú követelményrendszert fogalmaznak 
meg, mely teljesítéséhez a legkorszerűbb konyhatechnikai 
üzemvitel indokolt. A konyha az önkormányzat tulajdona, 
felújítása tehát Képviselő-testületi rendeletalkotás után és a 
kapcsolódó pályázat elnyerését követően indulhat meg.
A sikeres közbeszerzés lezajlott, a beépítésre szánt 
berendezések már raktárban várják, hogy a téli szünetben 

megindulhasson az átépítés és új helyükre kerülhessenek, 
ezáltal egy XXI. századi, korszerű konyhát adva Diósjenőnek.

A konyhai berendezések nagy része már nem is működik



A Jenő Napon jártunk
 Tudósítónktól

2022. Július 16-án, sorrendben a XXIII. jeles falunapot élhettük 
meg és büszkén állíthatjuk, hogy magas látogatottsággal, igen 
sikeresnek mondható rendezvényen vagyunk túl.

Ebben az évben valóban teljes értékű program jöhetett össze, 
hiszen a pandémiás korlátozások miatt a 2021-es falunap 
a 2020-as kihagyást követően még magában hordozta az 
esetleges lemondások eshetőségét, de szerencsére már akkor 
sem merült fel ennek veszélye. A sok átszervezés így az idei 
programra is hatással volt, ennek köszönhetően a korábban 
meghívott művészek végre el is tudtak jönni Diósjenőre.
Igényes, minőségi műsorszámok, rengeteg sátor, árus, étel-
ital, édesség és nagyon sok néző. Röviden így lehet sommázni 
az egésznapos rendezvényt, melynek szervezéséért és 
lebonyolításáért Glöckl Ferenc alpolgármestert illeti az 
elismerés. Ott volt a díjazottak személyes felkeresésénél, 
a műsorszámok egyeztetésénél, konferált, köszöntőt 
mondott, polgármesteri üzeneteket tolmácsolt, a fellépőket 
professzionálisan koordinálta, és mint mindenki, aki a falunap 
sikeréért dolgozott, ő is pakolta, szerelte, működtette a technika 
bizonyos részeit.

Kalap Jakab koncertjém már tele volt a Szent István park

Tíz órától már szólt a zene, gyűltek az érdeklődők.
Az első, sokakat odavonzó attrakció Kalap Jakab gyermekműsora 
volt, mely 11 órakor kezdődött.
A méltán ismert előadó igazán jó hangulatú műsort prezentált 
a legifjabbaknak és természetesen a szüleiknek.
Az idő kiváló volt, se nem volt hőség, se nem esett az eső, így 
remek alkalom volt ebéd után egy kis testmozgásra. Kékesi 
Szabrina SALSATION bemutatóján sokan érezték fontosnak a 
kalóriák égetését. 

Kékesi Szabrina és lelkes segítője a színpadon

A SALSATION egy olyan funkcionális edzés, ahol vidám, közös és 
irányított formában mozognak együtt a résztvevők, különböző, 
de főleg latin zenei ritmusokra mixelt, hosszan tartó zenére, 
mely alatt a teljes izomzat megdolgoztatható.

A Tájház udvarán népi játékok várták a családokat

A Szent István parki programsorral párhuzamosan a Tájház 
is nyitva állt, ott népművészeti bemutatóval és gyerek 
játszósarokkal várták az érdeklődőket. A Takarék előtt a 
Diósjenői Önkéntes Tűzoltó Egyesület mutatta be járműveit, a 
park árnyasabb részén pedig a Magyar Honvédség sátra várta 
a katonaság iránt érdeklődő gyerekeket.

A Honvédség sátránál

Kettő órától az iskolaudvarban is volt esemény, ugyanis 
közösségi tervezés keretében néhány újdonság került a 
Szentgyörgyi István Általános Iskola udvarára, sportpályájára. 

Kreatív kültéri bútorok és pihenőhelyek kerültek az iskola területére



Az átadáson jelen volt a tervezést koordináló Kovács Vanda, 
Bablena Ferenc, a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
alelnöke, Glöckl Ferenc, Diósjenő alpolgármestere és Berki 
Péter iskolaigazgató, valamit a tervezést és kivitelezést végző 
diákok csoportja.

Berki Péter iskolaigazgató vágja át a nemzeti szalagot

Délután három órától kezdődött a Jenő-Nap hivatalos 
programrésze. Glöckl Ferenc alpolgármester megnyitó 
köszöntőjének elhangzása után díjakat adott át a Virágos 
Diósjenő Pályázat keretében.

Glöckl Ferenc alpolgármester köszönti a Jenő Nap vendégeit

Virágos Diósjenő Pályázat dobogósai:

III. hely holtverseny: Túrócziné Zsolna Andrea, Lakatos Józsefné,
Szabó Gyula; II. hely: Szaszovszki János; I. hely: Badi Jánosné

Miklós Ferenc parancsnok köszönti polgárőrtársait

Ezt követően a Diósjenői Polgárőr Egyesület tagjainak 
köszöntése zajlott
Mezeiné Bera Szilvia, Kiss Sándorné, Hugyecz Lászlóné, Gál 
Ágnes, Oláh István, Karsai Zoltán, Deli Tamás, Tősér András, 
Pobori Ferenc, Radics Endre, Csurja János. 
Őket parancsnokuk, Miklós Ferenc köszöntötte

Horváth Szilvike Diósjenő Szolgálatért díjat vett át a Jenő Napon

A Diósjenő Szolgálatáért elismerést idén Horváth Szilvia és 
Pobori Ferenc kapta.

Pobori Feri bácsi az oklevéllel

A díjazottakkal készült rövid interjúinkat a Jenő Napi 
tudósításunk végén, a keretes írásban olvashatják.

A Jenő Nap díjátadóiról készült fényképsorozatunkat 
megtekinthetik a www.diosjeno.hu oldalon.

             (folytatás a következő oldalon)



Végh Károly díj

A jelenlegi Képviselő-testület által alapított díjat 2022-ben Sinka 
Sándorné, Kati néni vehette át Mocsári Gergely, nyugalmazott 
iskolaigazgató úrtól.

Sinka Kati néni Mocsári Gergelytől vette át a Végh Károly díjat

A díjátadás során Székely József polgármester köszöntőjét 
Glöckl Ferenc alpolgármester olvasta fel.

A fél évszázada boldog házasságban élő jenei párok

Aranylakodalmasok köszöntője – 50 és 52 éve házasodott 
párok

52 éve kötöttek örök hűséget egymásnak:
Fagyas Gergely és Gergelyné  – 1970. május 2.
Deli István és Istvánné   – 1970. szeptember 26.
Ők a 2020-as Jenő Nap elmaradása miatt idén vehették át 
ajándékaikat.

A torta sem maradhatott el az aranylakodalmasok köszöntéséről

50 éve mondták ki a boldogító igent:
Lakatos Pál és Lakatos Pálné  – 1972. április 15.
Nagy Ferenc és Nagy Ferencné  – 1972. június 24.
Tóth János és Tóth Jánosné  – 1972. július 12.
Tóth András és Tóth Andrásné  – 1972. szeptember 9.
Dulkai József és Dulkai Józsefné   – 1972. augusztus 12.
 

A XXIII. Jenő-Nap díjait Tácsik Bálint, a Rétsági Kormányhivatal 
vezetője, Bablena Ferenc, a Nógrád Megyei Önkormányzat 
Közgyűlésének alelnöke és Varga Richárd, Nógrád Község 
polgármestere adták át.

A díjátadókat követően visszatért a zene és a tánc a színpadra. 
Négy órától Dr. Fehér Eszter operett és magyar nótákat 
énekelt a nézőtéren mosolygó és az előadóval együtt éneklő 
közönségnek.

Dr. Fehér Eszter operett- és nótaénekes

Piros Kriszta és Mészáros Árpád Zsolt musical duó



A könnyed kultúrműfajt musical követte Mészáros Árpád 
Zsolt és Piros Krisztina tolmácsolásában, 17 órai kezdéssel. 
Könnyeket csalt a szemekbe a zárásként közösen, körbe állva, 
kézen fogva elénekelt ismert sláger.

A műsorszámok közötti szórakoztatásról DJ. Paul gondoskodott

Az idősebbeknek szóló szórakoztatás után színpadra lépett 
Dj. Paul, aki fergeteges bulizenékkel csalogatta a Szent István 
parkba mindazokat, akik a későbbi fellépők mellett az éjfélig 
tartó táncolás miatt választották a Jenő-Napot.

Kökény Attila és közönsége

Este 19 órától Kökény Attila, 2010 legjobb férfihangja, az 5. 
Megasztár sorozat versenyzője vette át a mikrofont Diósjenő 
színpadán. Az énekes már az első ütemeknél megmozgatta 
közönségét, nagyon hamar magas fokra hágott a hangulat.

Csordás Tibor (ex-Fiesta) és kongása latin ritmusokkal érkezett

A XXIII. Jenő-Nap záró produkciója Csordás Tibor (ex-Fiesta) 
latinos töltetű, temperamentumos fellépése volt, este fél tíztől.

Éjfélkor, a meghirdetett időpontban véget ért a XXIII. Jenő-Nap. 
A közönség és a fellépők mind jól érezték magukat, az étkek és 
italok kiválóak voltak, a hangulat pedig fergetegesen alakult.
Köszönjük minden résztvevőnek, közreműködőnek és 
legfőképpen a lelkes közönségnek!

Jövőre ugyanitt találkozunk.

Sinka Sándorné, Kati néni
„Nem számítottam soha arra, hogy engem bármiért is 
díjazzanak. Amit csináltam, az a hobbym is volt, a mai 
napig imádok a gyerekek közelében lenni, hisz most is 
járnak hozzám különórára. Kicsi koromban Végh Károly fia, 
László és menye, Erzsike néni is tanított az iskolában. Sok 
segítséget kaptam tőlük. Igazi kihívás számomra azoknak a 
gyerekeknek a fejlesztése, akik valamely okból lemaradtak a 
többiektől. Annak idején, mi a nyarat nem málnaszedéssel 
kezdtük, hanem felmentünk Budapestre a tanítók 
akadémiájára, később a gyógypedagógiai főiskolára. Meixner 
Ildikó munkássága mutatott számomra utat. 1974-től 2008-
ig tanítottam a diósjenői iskolában. Itt adódott lehetőség 
arra, hogy a padba leülve, a több figyelmet érdemlő gyerek 
mellett, vele együtt tudtunk tanulni, miközben az osztály 
többi része önállóan haladt. Igazgatónk, Mocsári Gergely 
teljes mértékben támogatta a tanítási módszeremet, el is 
nevezte Sinkáné módszernek.”

Pobori Feri bácsi
„Gondoltam, hogy ez a 25 éves távlat valamit a háta mögött 
is hordoz. Nem számítottam a díjra, de örültem neki. Mik-
lós Feritől a szép szobrot kaptam, emellé pedig a Testület-
től az oklevelet. Annak idején, Baranyai doktor polgármes-
tersége idején, a rétsági polgárőrség alakulása indította el 
az itteni folyamatokat. Majd’ egy évig tartott a megalakulás, 
de közben Baranyai Lacival folyamatosan jártuk a falut. A 
rendszerváltás után több lett a munkanélküli és kezdtek el-
harapózni a lopások, kisebb nagyobb bűnesetek. Tehát meg-
volt az igény a faluban és így 34 fővel meg tudtuk alakítani 
a polgárőr egyesületet. Ennek következtében az első évben 
40%-kal esett vissza a bűnözés Diósjenőn. Ez egyedül nem 
megy,  az ember háta mögött ott kell állni a többieknek is. 
Mindig megkaptuk a köszönetet a Megyei Kapitányságtól is 
és rendszeres támogatásban részesültünk a mindenkori Ön-
kormámyzattól.”

Horváth Szilvike
„Meglepettem fogadtam, hogy egyedül nekem kellett 
átvennem a díjat, hiszen ez egy csapatmunka. Persze 
örömmel és büszkeséggel álltam ott a színpadon a többiek 
nevében is. Mindannyian elmondhatjuk, hogy az érzés, hogy 
tehetünk a közösségért, belülről jön, mindenféle ösztönzés 
nélkül. 
Sosem számoltam, hogy mennyi munkával jár mindez. 
Egy-egy rendezvényre már bő egy héttel korábban 
elkezdünk készülődni. Figyelembe vesszük, hogy ki, milyen 
ételérzékenységgel él, ennek megfelelően alakítjuk a menüt. 
Ha időközben felmerül bármilyen igény, akkor gyorsan 
megoldást keresünk rá. A díszítés tekintetében nagyon 
fontos az összhang. Erre különösen figyelek, figyelünk, mert 
nem csak a hasnak jár az élmény, hanem a szemnek is.”

Aranylakodalmasaink
Mindannyian, szinte egybehangzóan állították, hogy a hosszú 
házasság titka a szeretet, a türelem és a kölcsönös tisztelet.



Diós települések találkozója
 Munkatársunktól

Az idei évben a vajdasági Zentaugaras adott otthont a Diós 
Települések XII. Nemzetközi Találkozójának. A már bő évtizedes 
hagyományokkal bíró rendezvény olyan falvakat, városokat hoz 
közelebb egymáshoz, melyek nevében szerepel a dió szó. 

Zentaugaras esetében a szerb Novo Orahovo tükörfordításából 
adódó Új Diós teszi indokolttá, hogy bekerüljön a diós 
települések népes táborába.
Az augusztus utolsó hétvégéjén megrendezett eseményen 
jelen volt Diósjenő színeiben a Mákvirág nyugdíjas egyesület, 
Sztregovai Erika, a néptánccsoport és a Tájház képviseletében, 
valamint Székely József polgármester.

Fehér hímzés, diós bejgli és a tuskós diópottyantós a standon

Az idei találkozón nyolc település vett részt, a magyarországiakon 
kívül ketten jöttek Felvidékről és egy délvidéki község is jelen 
volt. Diósjenő magával vitte a messze földön híres fehér hímzést 
és az érdeklődők megcsodálhatták a fekete menyasszonyi 
viseletet is. A standunkról elvihető volt Végh József által 
összeállított Diósjenő község értéktára kiadványunk és a 
játékosabb kedvűek kipróbálhatták a tuskós diópottyantós 
társasjátékot. Természetesen a hazai diós sütemény sem 
hiányozhatott az asztalról. Erika süteménye díjazott is lett a 
versenyben.

A sorban következő, XIII. Diós Települések Nemzetközi 
Találkozójának a szlovákiai Diósförgepatony ad majd otthon, 
2023. július 8-án. 

A versenyben részt vevő diós sütemények

Szépséges kis modellen a csodaszép, helyi viselet

Tájházi nyárértékelő
 Sztregovai Erika

Az idei év friss fordulatot hozott a Tájház életébe. Lelkes 
tenniakarással felébredt csipkerózsika álmából a falu múltját 
felidéző parasztház.

Május 31-én, a nyár kezdetére tájházunk újjáéledt, frissen 
mosott textilek, vasalt kiskendők, levendula illata várta a 
látogatókat, érdeklődőket. Szép számmal érkeztek felajánlások, 
tárgyi eszközök, hogy a gyűjteményt gazdagítsák. Júniusban Lili 
segítségével újrafotóztuk a fekete menyasszonyi viseletünket, 
csodás képek készültek, további fotózások vannak tervben, 
a továbbiakban is. Játékos bemutatást csináltuk egy 60 fős 
gyermektábornak, nagyon élvezték a feladatokat, de leginkább 
az ostor csattogtatás elsajátítása kötötte le figyelmüket. A Tájház előtt a szüreti felvonuláskor



Nálunk azt is megtapasztalhatták. Júliusban a Jenő- Nap 
alkalmával nyitott tájház, és népi fajátékok fogadták a 
látogatókat, aki el tudott jönni, és végig próbálta a játékokat, 
jókedvvel távozott. Augusztusban a környéken túrázók, szálló 
vendégek még vasárnap reggel is jöttek, hogy megnézzék a 
tájház gyűjteményét, a fehér hímzéseket is. Szeptemberben 
a Mákvirág Nyugdíjas Klub tagjai az udvaron készítették el 
a szilvalekvárjukat, melyre szeretettel várták az óvodás és 
kisiskolás gyerekeket. A Tájház szőlőjét leszüreteltük, és 
az óvodában bemutattuk a gyerekeknek a hagyományos 
szőlődarálást, mustkészítést. Elérkezett a szüreti felvonulás is, 
melynek a Tájház volt a kiinduló és végpontja is. Idén először 
fotópontot készítettünk a ház előterében, az udvaron pedig a 
felvonulás végén finom étel várta mindazokat, akik részt vettek 
a mulatságon. 

Köszönjük mindenkinek, aki részt vett, hozzátett a Tájház idei 
programjaihoz! Óvodások gyűrűjében készül a szilvalekvár

Szüreti Mulatság
 TG

Kicsit hűs idővel indult szeptember 10-ének reggele, de mégis 
sokan várták a menet indulását a Tájház előtt.

A hagyományoknak megfelelően, népviseletbe öltözött lányok, 
ifjak és idősebbek foglalták el a szüreti felvonulás járműveit. 
Idén négy táncos megállóhely volt, a strandnál, a focipályánál, 
a „Bolt Pékné módra” előtt és végül a tóparti Kukac büfénél. 
A menet a Tájházhoz érkezett vissza, majd a közönség 
átsétálhatott a Szent István parkba, hogy megtekinthesse Bódi 
Guszti és Margó koncertjét. A Szüreti Mulatság után a szabadtéri 
színpadnál a helyi roma önkormányzat által szervezett Roma-
nap zárta a programsorozatot.               (Bodolai Szilvia fényképei)

Gyülekezés a Tájház előtt

Vidám fiatalság...

Tarka menet a Szabadság úton

A legszebb táncállomás

A mulatságot Bódi Gusztiék zárták



Nincs megállás a polgárőrségnél
 Jenői Napló

Miklós Ferenc, a Diósjenői Polgárőr Egyesület elnöke mesélt a 
mögöttük álló, közel fél évről.

- „A júliusi állapot szerint 15 főre lehet számítani a felmerülő 
feladatok során. Nyár végén megkaptuk az új kabátokat, ami 
jelentős költséggel terhelte az egyesület büdzséjét. Egyedül a 
diósjenői Önkormányzattól érkezik éves szinten 500 ezer ft, 
de ez a támogatás jelen helyzetben az üzemanyagra sem lesz 
elegendő. Hiszen a Polgárőr Egyesület piaci áron kénytelen 
vásárolni a járőrautóba a benzint. 

Július elején, kilenc napon át önkéntesen őriztük a Börzsönyi 
úton a rendőrségi nyomozás miatt körbezárt területet. 
Közismert, hogy egy bő évtizeddel ezelőtti bűnesetet vizsgált 
most a nyomzó hatóság és részeredménnyel is jártak.

A Jenő Napon 12 fővel biztosítottuk a helyszínt és számunkra 
emlékezetes pont volt a programok között, amikor a teljes 
tagságot köszönthettem, illetve Pobori Ferinek átadhattam a 
25 éves szolgálatáért neki ítélt szobrot és kitűntetést.

Augusztusban részt vettünk Borsosberényben a Nógrád 
megyei Polgárőr szövetség által rendezett Polgárőr Napon. Ki 
lettek tüntetve legjobbjaink, Pobori Ferenc polgárőr a Polgárőr 
Érdemkereszt Arany fokozatát kapta, Mezeiné Bera Szilvia és 
Deli Tamás polgárőrök a Sárkányölő Szent György kitüntetést 
vehették át a rendőrségtől.

Augusztus folyamán voltak kisebb-nagyobb, vagyon elleni 
bűncselekmények, a tóparton és fent a faluban is, ahol a 
polgárőrség is jelen volt. 

Az év során összesen hét alkalommal volt szükség a Göllesz 
Rehabilitációs Intézetből elkóborolt lakó megkeresésére.

Őszre ahány taggal fogyott az egyesület, annyival nőtt is, így 
konstansnak mondható a szolgálatra kész, tizenöt fő.

Jelen voltunk az iskolakezdés napjaiban, hogy segítsük a 
kisiskolások közlekedését az intézmény környezetében.

A szeptemberi Szüreti Mulatság útvonalát is a polgárőrség 
tagjai biztosították, akárcsak a
falut érintő Börzsöny Ring alkalmával is.

A nyolcfős csapat Mindenszentekkor

Ugyancsak az ősz folyamán átvehettük új irodahelyiségünket 
a piacfelügyelőség kis házában, amit már be is rendeztünk 
magunknak. A piac területhasználatát a polgárőrség 
menedzseli, az időnként érkező árusok, mutatványosok így az 
egyesület tagjaival rendezik a bérleti díjakat.

Októberben egy idegenrendészeti feladattal kellett 
megbirkóznom. Történt ugyanis, hogy Diósjenő határában, az 
erdőben egy csapat menekülttel találkoztam és őket kellett a 
hatóságokra bízni.

Mindenszentek ünnepén nyolc fővel biztosítottuk a temetők 
rendjét.

Mozgalmas fél év áll mögöttünk és a karácsonyi időszakban 
sem lesz különösebb pihenő, mert a korai sötétedés, a hideg 
különös feladatokat ró Diósjenő polgárőreire.”

Közmeghallgatás
 TG

Október 20-án az előzetesen meghirdetettek szerint lezajlott az 
aktuális, rendes Képviselő-testületi üléssel összevont Közme-
ghallgatás, mely ezúttal az IKSZT könyvtárszobájában volt, a 
rezsimegtakarítás jegyében.

A felszólaló lakók és a Képviselő-testület a közmeghallgatáson

A ritkán használt, hivatali helyiségek fűtésének csökkentése 
miatt az IKSZT-ben tartották meg az idei Közmeghallgatást, 
ahol a több, írásban beérkezett, aktuális kérdés megválaszo-
lása után a személyes jelen lévő lakók és képviselőik tehették 
fel kérdéseiket.
Az időszakosan visszatérő, a Testület és a Polgármester ren-
deleteit érintő témák mellett szóba kerültek a folyamatban 
lévő beruházások, azok hatásai a lakosságra, a környezetre, 
valamint válaszok fogalmazódtak meg Diósjenő honlapjának 
működésével kapcsolatos kérdésekre. Szóba került a helyi ren-
dezvények lebonyolításán részt vevő civil szervezetek és keres-
kedelmi-szolgáltató közreműködők szerepvállalása, lehetősé-
gei, kötelezettségei.
A Közmeghallgatáson megszólaltak olyan érintettek, akik erdő-
birtokossági jogait más, földtulajdonnal kapcsolatos tevékeny-
ségei korlátozhatják. Ezen ügyeket az Önkormányzat saját ha-
táskörén belül kezeli.
Lakói észrevétel érkezett a műfüves pálya és az időszaki zöld-
hulladék gyűjtőtelep megközelítését szolgáló útszakasz helyze-
tével kapcsolatosan, melyre megnyugtató megoldás született.

A teljes Közmeghallgatás videófelvételét a község honlapján 
tekinthetik meg.



Megemlékezés október 23-án
 Munkatársunktól

Diósjenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megemlékezést tartott az ’56-os emlékműnél a Forradalom és 
Szabadságharc 66. évfordulója alkalmából.

A napsütéses, kellemes időben a református templom 
előtti téren (a majdani Nagy Gedeon téren) gyűltek össze az 
emlékezők és a meghívott vendégek. Beszédet mondtak: Laczkó 
Mihály plébános úr, Karászi Attila tiszteletes úr, Balla Mihály 
országgyűlési képviselő úr és Székely József polgármester 
úr. A Szentgyörgyi Általános Iskola diákjai részletet mutattak 
be az ünnepi műsorukból, majd a felszólalók és Diósjenő 
oktatási-, civil- és politikai szervezetei koszorúkat helyeztek el 
az emlékműnél.

A fellépő iskolások műsora

Programokkal teli a Művészetek Háza
 Glöckl Ferenc

Már-már bele se fér a terjedelmünkbe az a sok program, ami 
az ősz folyamán az új Művészetek Házában zajlott.

Október 2-án, vasárnap, az időseket köszöntöttük a Tükrös 
teremben. Az óvodások, iskolások ünnepi műsora mellett 
Végh József narrációjával korabeli filmeket vetítettünk, 
majd a Magyar Operett Társulat zenés műsora zárta az idei 
Idősek Napját. A finomságokról a Rétsági Nyugdíjas Klub 
gondoskodott.

Október 16-án a salgótarjáni Zenthe Ferenc színház 
előadásában láthattuk a Vén diófa titka című színdarabot.

Ovisok műsora az Idősek 
napján

Díszletes színdarab a 
Tükrös teremben



„Kell egy hét együtt lét” programsorozat
 Bőgér Zsófia

Két hosszú év után idén végre újra megrendezhettük a 
már hagyománnyá vált napközis hittantáborunkat. Az 
önkormányzatok támogatásával 60 gyermek élvezhette az 
együttlétet a nógrádi plébánia udvarán.

Nagyon vártuk hétfő reggel, hogy megérkezzenek a gyerekek és 
nekivághassunk ennek ez izgalmakkal teli hétnek. Misi atyával 
egy szép szentmise keretei között kezdtük a tábort és kértük 
a Jóisten áldását. Ezután megismerkedtünk a hét témájával, a 
reneszánsz korral és játékos feladatokkal csiszolódtunk össze 
a gyerekekkel. Este a nagyobbakkal közösen küzdöttünk le 
mindenki rejtett félelmét, az éjszakai bolyongást a temetőben. 
Másnap „hatalmas” túrának vágtunk neki, megmásztuk Sós-
kutat. Átérve Jenőre egy kis pihenő és persze ebéd után újult 
erővel ültünk fel a kisvonatra, ami visszavitt miket Nógrádra. 
Levezető játékokkal és napi szentünk megismerésével zártuk 
a napot. 

Visegrádon a csapat

Ahogy azt már megszokhattuk szerdán kirándulni indultunk 
és meghódítottuk Visegrádot. Nagy meglepetésünkre egy kis 
Mátyás korabeli tánccal hangolódtunk rá a programokra. Körbe 
vezettek minket a palotában, megismertük a régészet minden 
csínját-bínját és megnézhettük, hogyan készültek a harcra 
akkoriban a lovagok, ahol a királyt és királynőt is közülünk 

választották ki. Csütörtökön meglátogattak minket a kismarosi 
ciszterci nővérek akiktől rengeteg mindent tanultunk és sok 
érdekességet hallottunk. A nap további részében ügyeskedtünk. 
A kézműveskedés minden korosztályt nagyon lefoglalt. Jó volt 
látni, ahogy mindenkinek járt a keze, kinek a kosár fonása 
közben, kinek gyöngyfűzés vagy kovácsolás közben. Pénteken 
a nagyobbaknak Zalán atya tartott előadást, majd egész napos 
játék volt, ahol levezetésképp jól megmozgattuk magunkat. 

A nógrádi templomban

Jó volt látni, hogy akik még anno kicsikként jöttek az első 
táborba mára már felnőttek és még így is eljönnek segíteni. 
Mert sokan nem látják, de rengeteg háttérmunkát igényel 
ez a hét. Én is csak most értettem meg. Jó volt viszont látni 
azokat, akiket az utolsó tábor óta nem láttam. Elképesztő öröm 
észre venni a kicsik arcán, hogy élvezik és miattunk élvezik, 
mert mindenki, aki ott volt vagy támogatott minket hozzá tett 
a héthez. Mindig mosolyogtunk, amikor azt láttuk, hogy a 
folyton játékos, nyughatatlan fiúk tátott szájjal hallgatják Misi 
atyát. Hatalmas megnyugvás volt, hogy a keddi túra végéhez 
közeledve is mindenki nevet és beszélget, akár mennyire is 
fáradt ki az úton. A hét elején még csapatépítő játék, a hét 
végére hatalmas szórakozás és nevetés játéka lett. Minden 
várakozást felülmúlt amikor azt láttuk, hogy bizony a nagyfiúk 
gyöngyöt fűznek és kosarat fonnak. Amikor a kicsi lányok már 
nem bírták hajtani a faeszterga gépet, mi is beálltunk nekik 
segíteni és rájöttünk, hogy nem is olyan könnyű ez.  Amikor 
egy hét elteltével találkozunk az utcán és mosolyogva fedezi 
fel, hogy ott voltam a táborban, akkor érzem igazán mennyit 
kaptam ettől az egy héttől és tudom, nem csak én. Hálásak 
vagyunk azoknak, akik eljöttek, segítettek és eltöltötték velünk 
ezt az időt, mert tényleg kellett egy hét együttlét! 

„Isten közelsége oly igen jó nekem” 
(Zsoltárok könyve 73,28)
 Karászi Attila, református tiszteletes

Isten képmása vagyunk, az egyetlen olyan teremtmény, 
aki vágyik a Teremtője után. Vágyunk a biztonságra és az 
elfogadásra. Ezen felül szeretünk célokat kitűzni magunk elé 
és látni azt, hogy van értelme a földi életünknek. Ezt kizárólag 
az Istentől kapjuk meg.

Ha megnézzük a teremtés történetén belül Ádám és Éva életét, 
akkor azt látjuk, hogy a bűneset előtt az Istennel és az egymással 
való élő, boldog kapcsolat jelentette számukra a nyugalmat és 
a biztonságot. Azt is láthatjuk az Ige tanulmányozása során, 
hogy mindezek mellé célt és értelmet is kapott az emberi élet 
a paradicsomban. („Fogta az Úristen az embert és az Éden 
kertjébe helyezte, hogy művelje és őrizze azt” Mózes 2, 15). 
Ebből a biztonságból mozdította ki az embert a bűn és vált 
utána minden bizonytalanná. Az ember elvesztette az Istennel 
való élő, bensőséges kapcsolatát és ennek következtében 

elvesztette élete célját, értelmét is. Mindannyian ilyenek 
vagyunk; vágyunk az elfogadás, a biztonság, a nyugalom után. 
De hol is találhatjuk ezt meg? A mai világban egyáltalán lehet 
az embernek valahol nyugalma, békessége? 

A jó hír, hogy Isten keres bennünket! Nem hagyja az embert 
egyedül a bűnei nyomorúságában, a magányában, a 
céltalanságában. („Közel van az Úr a megtört szívűekhez és 
a sebzett lelkűeket megsegíti.” Zsoltárok 34,19) Az egyetlen 
Fiát küldte értünk, hogy helyettünk elszenvedje a bűneink 
büntetését és nekünk már ne kelljen Tőle távol, nyomorúságban 
sínylődve élnünk. Vágyunk arra, hogy a gyülekezetünk legyen 
az a hely, ahol Isten valóságosan jelen van és bárki átélheti 
azt, hogy miképpen szabadítja ki az Úr a céltalanságból, a 
magányból, és viszi át szeretett Fiának országába, ahol a 
kapcsolat az Istennel és egymással ismét helyreáll, és nyer újra 
értelmet az élet. Ennek fényében kezdünk bele és végezzük a 
szolgálatot minden gyülekezeti alkalom során, így volt ez a nyári 
programjaink esetében is.

Gyülekezetünk egyik fontos eseménye a nyári napközis 
hittantábor, amelyre idén nagy örömünkre több, mint harminc



gyermek jelentkezett. Többen vettek részt a testvérek 
közül a tábor szervezésében, lebonyolításában, vállaltak 
csoportvezetést, kézműveskedtek vagy éppen szendvicset 
készítettek. Nagyon hálásak vagyunk a szolgálatukért! 
Hisszük, hogy a magvetés munkáját elvégeztük. A gyerekek, 
korosztály szerint 3 csoportra osztva, hallhatták Isten nagy 
változást hozó munkáját Bibliai szereplők életében (Saul-Pál, 
Zákeus, Mefibóset életén keresztül), arra hívva őket, hogy Isten 
szeretne az ő életükben is változást elérni. Ezen túl felszabadult 
hangulatú, gitárral kísért dicsőítések mellett a gyerekek buzgón 
tanulták nap, mint nap az újabb aranymondásokat a Bibliából 
és mondták azt el sok szülőnek, nagyszülőnek, szomszédnak. 
Kórusban mondták: „Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött 
Fiát adta, hogy aki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete 
legyen.” Jn 3, 16. Délutáni programjaink kötetlenebbek voltak, 
kirándultunk az Erdei Szabadidőközpontba, kisvonatoztunk, 
kézműveskedtünk, bőr ékszereket készíthettünk, foci meccsek 
zajlottak, illetve egyik délután az Önkéntes Tűzoltók jóvoltából 
tűzoltó autóval érkezett a nyári hőségben enyhülést adó hideg 
víz. 

Napközis hittantábor a református templomban

Mi volt a missziói cél? Azt gondolom, hogy az iskolai közegből 

való kilépés adott egy lendületet a tábornak, mert ez nem egy 
iskolai kötelező tanóra, hanem sokkal inkább a közösségben 
való együtt gondolkodás-cselekvés megélése. Mennyire lehet 
eredményességről beszélni, mutatja majd a következő tanév 
hittanórái, illetve az a tény hogy áprilisban kialakult egy Ifi 
közösség 13 fővel, akik elmondták, milyen fontosak voltak a 
nyári alkalmak a számukra.

Az Ifis korosztálynak később külön tábort is szervezhettünk, 
3 éjszakát tölthettünk Eger mellett, Makláron. Itt a délelőtti 
Igei alkalmak, dicsőítés mellett egri városnézés, strandolás 
volt a program része, de nagyon jó hangulatúak voltak az esti 
beszélgetések, éneklések is.

Isten kegyelméből ezek mellett még egy többgenerációs, 
családos tábort is tarthattunk Balatonszárszón az SDG 
konferencia szállóban. A szervezésben és a lebonyolításban 
többen részt vettek a gyülekezetünkből, amiért nagyon hálás 
vagyok. A lelki töltekezést a délelőtti előadások, az esti áhítatok, 
imaközösségek mellett a közös dicsőítések biztosították. Jó volt 
Isten közelségét megtapasztalni ezen a helyen is és hosszabb 
időt együtt tölteni a testvérekkel a családjaink körében. A tábor 
napjai alatt csodálatos napsütéses időnk volt, így a délutáni 
szabad órákban együtt hűsölhettünk a Balaton vizében.

Sok szeretettel várunk évközi alkalmainkon is mindenkit, aki 
vágyik Isten közelségére, a biztonságra, a valódi békességre. 
Istentiszteletek vasárnap délelőtt 11:00 órakor kezdődnek, 
bibliaóráink időpontjait pedig a parókia kapuján lévő hirdető 
táblán találhatják meg.

Jézus mondja: „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik 
megfáradtatok és meg vagytok terhelve és én megnyugvást 
adok nektek” Máté 11, 28

Sporttábor Diósjenőn 
 id. Horváth Attila

A nyári melegben mi sem jobb, mint hogy az izzasztó edzések 
végén a váci strand medencéjében hűsöljön az ifjú focista.

A Diósjenői Sportegyesület labdarúgó sporttábort szervezett a 
11-15 év közötti korosztályhoz tartozó ifjú labdarúgók számára 
2022. június 27-től július 1-ig tartó időszakban. 
A sporttábor napközis rendszerben zajlott, melynek keretében 
napi négyszeri étkezésre (reggeli, tízórai, ebéd és uzsonna) 
került sor.

Naponta 23-27 ifjú labdarúgó edzett a nyári táborban

A tábor résztvevői a diósjenői pályán

A fiatal labdarúgóknak napi két edzést tartottunk, melyeken 
technikai-taktikai elemeket gyakoroltak, az edzések között 
videós elemzéseken tanulmányozták a saját korábbi 
meccseiket, illetve a magyar válogatott mérkőzéseit. 
A harmadik napon technikai– és erőnléti tesztet végeztek, ami 
nagyon bíztató eredménnyel zárult.
A sporttábor váci strandon fürdőzéssel ért véget.

A sporttábor lebonyolításáért köszönet illeti meg Eöry Tibort, 
Horváth Attilát, Szaszovszky Kevint, Horváth Szilviát, Vargáné 
Hornos Petrát, Varga Richárd Nógrád polgármesterét, Berki 
Péter iskolaigazgatót, Paróczi Csabát, valamint az ebédet 
biztosító diósjenői iskolakonyhát.



Keresztrejtvény 
 Székelyné Bognár Eszter

Surányi Endre autótechnikus, feltaláló, író 1913-ban született Diósjenőn. A rejtvény fő soraiban az egyik életrajzi ihletésű 
könyvének a címét olvashatjuk. 

Vízszintes: 1. A MEGFEJTÉS 1. 
RÉSZE. 11. Nem a megszokott. 
13. Aromás ital. 14. ....... Noir; 
borszőlőfajta. 15. Híres magyar 
gyurmafigura. 16. Ibafai tárgy. 18. 
Elkövető. 21. Mennyasszony. 22. 
Királyi lakhely. 23. Bajnokok Ligája 
röviden. 24. Kötőszó. 25. Surányi 
Endre kedvenc autómárkája. 32. 
Ókori nép. 33. Grand .......; 1946-
ban, ezen a hazánkban rendezett 
motorkerékpár versenyen győzött 
Surányi Endre, oldalkocsis 
kategóriában. 34. Azon a helyen. 
35. Össze ellentéte. 36. A robogó 
is ez. 38. Népszerű trópusi virág. 
41. Nem is ezt! 42. Enrico ........; 
olasz operaénekes volt (1873-
1921). 44. Magyar előadóművész, 
dzsesszzenész, zeneszerző (László). 
45. Oxigén vegyjele. 46. Rövidnadrág. 

48. Patás háziállat. 49. Köszméte. 51. Ló kicsinye. 53. Alkoholos ital. 55. Sámli egynemű betűi. 58. A természetföldrajzi beosztás szerint 
a Duna is ez. 59. Varánusz ismertebb neve. 62. Ady múzsájának valódi keresztneve. 65. Oroszlán latinul. 66. Surányi Endre egyik 
találmánya ennek az autóalkatrésznek a megújítása. 71. Rövid utca! 72. Eredetileg kis fémkorong, de napjainkban sajt is van ilyen. 73. 
Szeretetre méltó (személy).
Függőleges: 1. Páratlan autó! 2. Britannia királya Shakespeare híres tragédiájában. 3. Olcsó, diszkont (légitársaság). 4. Apor becézve. 
5. Dühösen rákiált, förmed. 6. Rézzel ötvözve a bronz egyik alapanyaga. 7. Surányi Endre Európa-bajnoki II-III., és világbajnoki III. 
helyezést ért el ezzel a járművel. 8. Táplálja. 9. A nagy varázsló. (Dorothy hozzá indul a kutyájával, Totóval.) 10. A Szilvaszombat helyszíne. 
11. Úgynevezett, röviden. 12. Jövendőmondó. 16. Lombos növény. 17. Talpvég! 19. Bérsofőr. (Surányi Endre ezt a munkát is vállalta 
Rétságon.) 20. Budapesti egyetem. 22. A csárdás is ilyen tánc. 24. Ez a szakember tervezi meg egy családi ház tartószerkezetét. 25. A 
MEGFEJTÉS 2. RÉSZE. 26. Villanykörte. 27. Vizsgán kidolgozandó téma. 28. Részvénytársaság, röviden. 29. .......... Sharif; egyiptomi 
filmszínész (1932-2015). 30. Az Ebro (folyó) partjai! 31. Nitrogén vegyjele. 37. Takargatni, leplezni próbál (kényes ügyet). 39. Szolmizációs 
hang. 40. Kötőszó. 42. Római száz. 43. Nagyszerű, pompás. 47. Tetejére. 50. Kétjegyű betű. 51. Ragadozó tengeri hal. 52. Tölcsérvirág. 
54. Igazgató, röviden. 57. Széncinege lakhelye. 58. Attól lejjebb. 60. Táncot jár. 61. Író egynemű betűi. 63. Létezik. 64. Luxemburgi és 
olasz autójel. 67. Középen parkol! 68. Szintén ne. 69. Zöldhatár! 70. Televízió. 74. Kérdőszócska.

Felhasznált forrás: Végh József: Századok emlékezete
A kép forrása: https://www.azauto.hu/2013/10/14/suranyi-endre-az-autologus/


