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a diósjen i önkormányzati képvisel testület lapja

Egy nap a jubileum jegyében
Ötvenéves a diósjen i gondozóotthon
„Az igazi szeretet próbája egyedül az, hogy nem fél a másik ember szeretetét l, hogy elegend benne a szelídség, türelem és az alázat ahhoz,
hogy elfogadja azt.” Pilinszky János megindító gondolatait Forgó
Györgyné szakállamtitkár idézte a dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs
Intézet és Ápoló- Gondozóotthon ötvenedik születésnapján tegnap.
Az intézet dolgozói méltóképpen emlékeztek meg a fest i környezetben meghúzódó, nagy múltra visszatekint intézmény fél évszázados
történetér l. Az ünnepségen az intézet lakóinak vidám, elkápráztató
el adása minden jelenlév arcára mosolyt varázsolt.

Születésnap nem telhet el torta nélkül. Fél évszázad megünneplésére
egész tortacsoda dukált.

A jeles rendezvény felett dr. Lamperth Mónika, szociális és munkaügyi miniszter f védnökséget,
Becsó Zsolt, a Nógrád Megyei
Önkormányzat
Közgy lésének
elnöke védnökséget vállalt. A miniszter asszony rajta kívülálló okok
miatt sajnos, nem tudott részt venni
a rendezvényen, nevében els ként
Forgó Györgyné, a Szociális és
Munkaügyi Minisztérium szociálpolitikai államtitkára köszöntötte a
vendégeket. Megnyitóbeszédében
hangsúlyozta az intézet dolgozóinak áldozatos, fáradhatatlan munkáját, amely lehet vé tehette azt,
hogy a gondozottak otthon érezzék
magukat a diósjen i intézményben.
Az államtitkár elmondta: a fogyatékossággal él ket nem valamilyen anatómiai vagy m ködési
károsodás tesz igazán fogyatékossá, hanem azok az akadályok, amelyeket az egészséges emberek mindennapi, természetes dolgokként
kezelnek – mondta, majd beszélt az
akadálymentesítési programokról
is, amelyek eddig több mint ezer
közintézményben
könnyítették
meg a fogyatékkal él k mindennapjait.
– Mindez azonban nem elég –
tette hozzá, s hangsúlyozta a
diósjen i intézet társadalomban
betöltött, kulcsfontosságú szerepét,
az ott dolgozók fáradhatatlan, lel-

kiismeretes munkáját. Mint mondta: saját érdekünk, hogy megértsük:
életünk valamely szakaszában
mindannyian megöregszünk, megbetegszünk, egyedül maradhatunk,
segítségre szorulhatunk.
A dr. Göllesz
Viktor nevét visel
intézet félévszázados történetét az
igazgató asszony,
Kondriczné Pontyos Ildikó ismerKondriczné
Pontyos Ildikó tette. A szervez k
gondoskodtak
arról, hogy a vendégek el tt képeken keresztül is megelevenedhessen az elmúlt ötven év.
Az otthon 1957. július 1-jén
nyitotta meg kapuit, ahol kezdetben csak értelmi fogyatékos férfiakat gondoztak, majd kés bb a n k
és a siketek el tt is nyitva állt. A
hazai munka-rehabilitáció egyik
jeles intézménye eleinte mez gazdasági tevékenységgel – növénytermesztéssel, állattartással – foglalkozott, de hamar bevezették az
ipari foglalkoztatást is, amely számos lakó részére biztosított elfoglaltságot, megélhetést.
Az
intézetben
fejleszt felkészít foglalkoztatás, valamint
munka-rehabilitáció is folyik. Ezek
célja, hogy a gondozottak számára
biztosítsák a képességüknek meg-

felel munkát: a lakók tevékenykedhetnek többek között a kertészetben, parkgondozásban, de foglalkozhatnak gyertyakészítéssel és
kábelmentéssel is. A lakók szabadidejükben sem unatkoznak, hiszen
az ott dolgozók számos programmal színesítik mindennapjaikat:
-, képz
vészeti, kézm ves-,
kézimunka-,
számítástechnikai
szakkörön, valamint horgász- és
túrázó csoportokban vehetnek részt
a lelkes gondozottak.
– A lakóknak az otthon jelenti az
életet. Ezért azt itt, nekünk kell
megteremteni a számukra – fogalmazott Kondriczné Pontyos Ildikó,
majd hozzátette: – Feladatunk az,
hogy gondozottjainkat önálló életre, valamint a társadalomba való
beilleszkedésre neveljük – mondta.
A vezet szerint
az intézet folyamatos kiépítése,
terjeszkedése jó
célt szolgált, hiszen a lakók el tt
Becsó Zsolt kezdett kitárulni a
világ: a koedukáltság például lehet vé tette, hogy
párok találjanak egymásra, s most
már sokan párkapcsolatban élnek
az otthonban.
A jelenlév k egy rövid film
megtekintésével bepillantást nyerhettek egy, az intézetben él hallássérült pár mindennapjaiba is,
majd Borkó Edit vezet pedagógus
kis csoportja, a Napsugár Irodalmi
Színpad szórakoztatta a vendégeket. A tíz, különböz korú gondozott nagyszer hangulatot varázsolt
az ünnepségen. A fogyatékkal él k
hihetetlen örömmel adták el Palóc
lakodalmas cím m sorukat, amely
minden jelenlév t elkápráztatott.
Életkedvük, mosolyuk, örömük
sok egészséges embernek tükröt
tarthatna! Borkó Edit úgy fogalmazott:

VIII. évfolyam 9. szám
– Az összeszokott csapat igazi
gyöngyszem. Akárhol is vannak, a
közönség mindig nagy ámulattal
fogadja kedves kis m sorukat. A
mai el adásuk egyszer en fantasztikus volt, hiszen hosszú id után
el ször, önállóan, a segítségem
nélkül adták el a lakodalmas
jelenetet.
Mindezek
után
Forgó Györgyné
s zak ál la mti tká r
miniszteri elismeoklevelet nyújtott át az intézForgó Györgyné ményvezet , s az
otthon valamennyi
dolgozója részére. Folyamatos
kimagasló munkájáért jutalmat
kapott Sógor Gáborné, a kastély
emeleti gondozási egységének
vezet je, Horváth Miklósné vasalóés mosón , valamint Csókás Csaba, az intézmény legrégebbi dolgozója, a parkos brigád oszlopos
tagja és vezet je.
Becsó Zsolt, a megyei közgy lés
elnöke további jutalmakat nyújtott
át az intézet munkatársainak. Az
elnök elmondta, hogy – mint fenntartók – a jöv ben is szívükön
viselik a gondozási intézmények
sorsát, s amikor csak tudják, támogatják azokat. Ezt követ en megköszönte az intézmény dolgozóinak lelkiismeretes, kitartó munkáját, s pohárköszönt t mondott „az
intézet el tt álló remélhet leg több
mint ötven évre”.
Az ünnepségen az otthon két
nyugdíjas igazgatóját, Molnár
Károlyt és Wisinger Jánost is köszöntötték, valamint ajándékot
nyújtottak át Selypes Lászlónak,
aki a kezdetekt l, 1957-t l a
diósjen i intézmény lakója.
Forrás: Nógrád Megyei Hírlap
2007. szeptember 14-i száma
Fotó: Rigó Tibor

Az intézet lakóiból álló Napsugár Irodalmi Színpad palóc lakodalmassal
kedveskedett az ünnepl knek
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Önkormányzati hírek
Beszámoló a
2007. szeptember 9-én
18 órai kezdettel tartott
falugy lésr l
A képvisel testület megalakulása
óta eltelt id szak els falugy lésén Tóth János polgármester
köszöntötte azokat, akik megjelenésükkel megtisztelték az összejövetelt, valamint a meghívott vendégeinket, Piroska Jánost a
DINÓBER Csatornaberuházó Társulat elnökét, Lengyel Lászlót az
Ipoly Erd Zrt. képvisel jét, és
Mocsári Gergely igazgató urat.
Elmondta, hogy a falugy lést megel en a képvisel testület két
alkalommal tartott közmeghallgatást, melyen a község lakói közérdek bejelentéseiket, észrevételeiket mondhatták el, valamint kérdéseket tehettek fel.
A falugy lés témája alapvet en
két fontos kérdésr l szólt: közösségi ház építésének kérdése, valamint
a településünket hátrányosan érin, vízi közm beruházással kapcsolatos kérdés.
Miel tt a napirendi pontokról
esett volna szó, polgármester úr
ismertette az elmúlt közel egy év
önkormányzati munka sikereit,
sikertelenségeit, és a jöv beli elképzeléseket.
Ezek közül néhány, címszavakban:
Tájékoztatás területén Jen i Napló beindítása, internetes oldal
fejlesztése, mozgó hangosbemondó.
Állami, Egyházi ünnepek méltó
megünnepelése mellett id sek
napja és a Jen -nap szervezése.
A település számára kijelölt salgótarjáni súlyponti kórház helyett a váci, Jávorszky Ödön
kórházzal ellátási szerz dés kötése.
Er feszítések ellenére sajnálatos
módon a vasúti forgalom szüneteltetésére került sor Diósjen és
Romhány községek között, a 18
km-es útvonalon az utasok szállítását jelenleg a Nógrád Volán
Zrt. autóbuszai végzik
A váci volán társasággal a buszjárat kiterjesztésére irányuló
kezdeményezés sikertelenül
zárult, mert a szolgáltató teljesíthetetlen feltételeket szabott az
önkormányzatnak.
A tavaszi lomtalanítás alkalmával jelent s mennyiség veszélyes hulladékot is sikerült elszállíttatni Diósjen l. Következ
lomtalanítási akcióra október 6án kerül sor.
Az önkormányzat mindent elkövet, hogy az illegális szemétlerakás megsz njön, közrem ködik a
hatóságokkal az elkövet k felkutatásában, de gond, hogy az eljárások megindításához nem adják
nevüket a bejelent k.
Gally-, lombhulladék megsemmisítését a brikettálásban látta a
település, sajnos a vállalkozás,

aki ezt a tevékenységet végezte
volna, id közben megsz nt.
A helyi füstrendelet kihirdetésének köszönhet en, javult községünk leveg tisztasága, de ennek
ellenére még mindig akadnak
felel tlen gyújtogatók.
A virágosítási akcióval sok ingatlan és környezete megszépült.
Azok a tulajdonosok akik továbbra is rendetlenül hagyják
környezetüket az önkormányzattól felszólítást kapnak.
A csökken állami támogatás
mellett is a korábbi éveknek
megfelel szinten kerül ellátásra
az általános iskolai oktatás,
napköziotthonos ellátás, valamint
a napköziotthonos óvodai ellátás.
A választások óta eltelt id szakban következ pályázatokon vett
részt, vagy tett megfelel el készületeket a település: Virágos
Magyarországért pályázat, közúti
átereszek javítása, Gyermekétkeztetési Alapítvány gyermekétkeztetés támogatása: Mindenki
ebédel program, Eu. Intervenciós
támogatás, utak-hidak felújítása,
karbantartása pályázat keretén
belül, Vis-maior pályázat ravatalozó épületére, Tervezések költségeire (utak, játszótér, közösségi ház), Óvoda épület festése,
Fénymásoló gép pályázat, Oktatási intézmények taneszköz,
felszerelés pályázata, Tárt kapus
sport pályázat. Részt szeretnénk
venni iskola felújítási, közintézmények akadálymentesítése,
közösségi ház, utak, hidak felújítás, karbantartás és közparkok
létrehozása pályázatokon.
Sok diósjen i és nem diósjen i
lakos társadalmi munkák alkalmával járult hozzá ahhoz, hogy
községünk szépüljön és látszódjon rajta a változás.
Közösségi ház kérdése:
Mivel a lakosság körében is már
sokszor felvet dött ez a téma, ha
az önkormányzatnak lehet sége
nyílik megfelel pályázaton való
részvételre, a lakossági igények
szerint építi meg az új közösségi
házat. Terv továbbá a polgármesteri hivatal közösségi házba integrálása is. Ennek megfelel en látványterveket kért építésztervez kl.
Négy tervez küldte be árajánlatát
és ketten készítettek látványtervet.
A pályázat figyeléssel az önkormányzat megbízott egy Balassagyarmati pályázatíró céget.
Szennyvízcsatorna beruházás
A szennyvízhálózat fejlesztésére
hiába beadott pályázatok során
került látótérbe az ÖKOTÁM Alapítvány. Az általuk el adott konstrukció az egyetlen megoldásnak
látszott, hogy a szennyvízcsatorna
hálózat megvalósuljon.
Kés bb egy ÁSZ vizsgálat során
meglep ajánlás került megfogalmazásra, miszerint a közm fejlesztési támogatások lehívása nem felel

meg a törvényi feltételeknek.
A beruházás a teljes megvalósulás után az önkormányzati vagyont
gyarapította, tehát az államtól kapott és utólagos törvénymódosításokkal jogtalannak ítélt közm fejlesztési támogatás jó helyre került.
Ennek ellenére Diósjen községre
a támogatás visszafizetését állapították meg, kamattal terhelve. Diósjen község önkormányzata azon
kívül, hogy az Alkotmánybírósághoz fordult, felkérte ügyének képviseletére Dr. Kolláth György alkotmányjogászt, hogy ügyében a
bíróságok el tt járjon el.
Továbbá: Diósjen és Nógrád
község önkormányzata immár egy
éve perben áll a csatornahálózat
kivitelez céggel a kivitelezési,
helyreállítási hiányosságok megszüntetése érdekében. A szakért i
vélemény az önkormányzatok
álláspontját támasztja alá.
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Köszönet

Az Önkormányzat nevében köszönetet mondok Gados Györgynek
aki térítésmentesen az önkormányzatnak ajándékozott 400.000 Ft
érték irodabútort, melyeket a
Polgármesteri Hivatal és intézményei nagy örömmel fogadtak.
Vasas Andrásnak, aki Németországból, Chemnitz városból egy
szociális intézetb l nagy érték ,
szarkofágot adományozott
településünknek, amely a ravatalozóban lesz elhelyezve.
Továbbá köszönetet mondok
Sebes József vállalkozónak, aki
ingyen javította meg a ravatalozóban üzemel h t.
Marton István vállalkozónak és
Juhász Attilának akik ingyen szállították haza a GYEA pályázaton
A falugy lés hátralév részében
lakossági kérdések, és azok meg- nyert élelmiszert.
Tóth János
válaszolása következett.
polgármester
Feltett kérdések: csapadékvíz
elvezetés a József Attila utcában,
Automata kapcsolás
csatornahálózat kivitelezésének
a Polgármesteri Hivatalban
min sége, lombégetés, urnafal,
szemétszállítás, építkezés a strand- A Polgármesteri Hivatal telefonfürd vel szemben, játszótér, utca- központját – lakossági észrevételek
név táblák, Diósjen – Kemence hatására – kiegészít egységgel
átvezet út. A kérdéseket a helyszívítettük, így nem kell arra várni,
nen megválaszolták a kérdezettek. hogy a telefonközpontos felvegye a
A falugy lés 20 óra 15 perckor készüléket. A telefonközpontra 3
zárult.
vonal csatlakozik:
Következ testületi ülés id pont06 35 525-012
ja 2007. október 2-án 18 óra, hely06 35 525-019
színe az Polgármesteri Hivatal
06 35 525-022
tanácsterme. Minden érdekl t
Ha Ön a hivatalt - a fenti számok
várunk.
bármelyikén – hívja, a következ t
sz. hallja (a vastagon szedett részt):
"Üdvözlöm! Ön Diósjen PolKöszönöm a lakosságnak, hogy
ilyen szép számban érdekl dtek a gármesteri Hivatalát hívta. Az
falugy lésen napirendként szerepl ügyintéz ket az alábbi számok
témák iránt, köszönöm a hozzászó- billenty zésével hívhatja:
lásokat, az épít jelleg kritikákat,
13
polgármester (Tóth János)
felvetéseket, és nem utolsó sorban
jegyz (Repiczki Zsuzsanna) 12
a jelenlév k fegyelmezett magatarszociális ügyek, anyakönyv
tását.
15
(Krupár Attiláné)
Tóth János
gyermekvédelem, gyermekpolgármester
szociális ügyek (Bertyákné
24
Bolgár Marianna)
20
adó (Hekli Gáborné)
Tehetséges Ifjúságért Alapítvány
népesség, szabálysértés,
közgyógy-igazolványok
A diósjen i lakosság egy része
21
(Pergel Istvánné)
személyi jövedelemadója 1%-át az
kereskedelem,
építésügy
önkormányzat által létrehozott
14
(Hustyava Zoltán)
alapítványnak ajánlja fel már évek
pénzügy (Tövisné Plachi Zsuóta.
18
zsanna, Megtért Józsefné)
2006-ban ez az összeg 184.152
Ft volt, melyb l 11 tanuló részesült
17
pénztár (Megtért Józsefné)
támogatásban. Középiskolások
Gyermek- és Családsegít
15.000 Ft-ot, fels fokú tanulmáSzolgálat (Gálcsik Istvánné) 16
nyokat folytatók pedig személyenCigány Kisebbségi Önkorként 20.000 Ft-ot kaptak.
16
mányzat (Virág Sándor)
2007-ben a felajánlott összeg
vagy várjon a kezel jelentkezésévárható nagysága 137.057 Ft.
Ezúton szeretném megköszönni re."
Ha ismeri a hívni kívánt mellék
eddigi támogatásukat, és kérem
ezután is gondoljanak az alapít- számát, azonnal billenty zheti,
ványra, ha döntenek adójuk 1%- nem kell végighallgatnia a félperces szöveget.
áról.
Czmorek Lászlóné
FAX-ot küldeni ezután is a
06 525-013 számra lehet.
a kuratórium nevében
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„Felejthetetlen legyen hát az halálok”
„…ártatlanul halok meg” – mondta Schweidel József gyóntatópapjának halála el tt.
is egyike volt
azoknak a kivégzetteknek, akiket
aradi vértanúkként emlegetünk a
magyar történelemben.
Haynau, aki a világosi fegyverletétel óta Magyarország teljhatalmú ura volt, egy megrendezett
hadbírósági eljárás során halálra
ítéltette az 1848-49-es szabadságharc tábornokait és az els felel s
magyar kormány miniszterelnökét,
gróf Batthyány Lajost.
A tizenhárom tábornok és az
els felel s magyar kormány miniszterelnökének meggyilkolását
szándékosan id zítették 1849.
október 6-ára. Egy évvel korábban,
1848. október 6-án Bécsben népítélet végzett a gy lölt Latour hadügyminiszterrel. Haynau emlékeztet ül és megtorlásként jelölte ki
ezt a napot a kivégzésekre. Batthyány Lajos kivégzése azért is
különös jelent ség , mert a bécsi
udvar számára jelképezte a független Magyarország megszületését, és – Kossuth távoztával – az
személyében kívánták elpusztítani
a függetlenség gondolatát is.
Még augusztus 22-én kivégezték
Ormai Norbert ezredest, Kossuth
szárnysegédjét, de halálos ítélet
várt Kazinczy Lajos ezredesre, a
híres költ , Kazinczy Ferenc fiára,
t október 25-én végezték ki Aradon.
A szabadságharc tizenhárom
tábornokát – a hatalmas nemzetközi felháborodás ellenére – az aradi
vár tövében kivégezték. Ezek a
bátor férfiak azzal az igaz meggy déssel vállalták a halált, hogy
ártatlanul adják életüket a hazáért.
„A gyermekek még meg vannak
kímélve a fájdalomtól, és ez jól
van így, k a te szavaidból ismerik
meg apjukat, és ki mondhatná meg
nekik, jobban, mint te, hogy apjuk,
bár az emberi törvények elítélték,
szívében becsületes ember volt, aki
a meggy déséért halt meg.” –
írta feleségének búcsúlevelében
gróf Leiningen-Westerburg Károly.
Nevük, mint a becsületes, igaz
hazafiasság jelképei soha nem
múló emlékei történelmünknek:
Batthyány Lajos gróf, Aulich Lajos, Damjanich János, Dessewffy
Arisztid, Kiss Ern , Knezich Károly, Láhner György, Lázár Vil-

Tanévkezdés az Általános Iskolában

Szeptember 3-án, az ünnepélyes
tanévnyitóval új tanévet kezdtünk.
Iskolánkban a 2007/2008. tanévben
12 osztályban 220 tanuló és a nevel testület 21 pedagógusa kezdte
meg – a remélhet leg eredményes
– munkát.
A tárgyi feltételek jó színvonaÉnek az aradi vértanúk emlékére
lon
biztosítják a tanulók fejlesztéJaj de búsan süt az szi nap sugára,
sét, az oktatást. Rendelkezünk
Az aradi vártömlöcnek ablakára.
azokkal a taneszközökkel, korszer
Szánja a tizenhárom h s magyar vitézt,
ismerethordozókkal, melyek szükKi a tömlöc fenekén a halálra kész.
Elítélték sorba mind a tizenhármat.
ségesek a tananyag elsajátításához,
Sz ttek, fontak a nyakukra ezer vádat.
annak gyakorlásához.
Elnevezték “felségsért pártüt knek”,
Épületegyüttesünk (tantermeink,
Mert a magyar szabadságért harcba keltek.
szaktantermeink,
a tornaterem, a
Uramfia az ítélet akasztófa!
nyelvi labor, az informatika terem,
Mintha gyáva útonállók lettek volna,
a könyvtár, a konyha és az ebédl ,
Mintha méltók sem volnának egy lövésre,
Katonákhoz, férfiakhoz ill végre.
a tágas udvar, a küls sportpályák)
Nyílik már a börtönajtó vasas zára,
nemcsak a tanórai, hanem a tanJertek, jertek h s magyarok a halálra!
órán kívüli szervezett tevékenyséBúcsúzzatok el egymástól mindörökre
gek hasznos színterei; jól szolgálÚgy menjetek, úgy szálljatok jobb életre!
ják a gyermekek elhelyezését, a
Ki is jöttek vérz szívvel valahányan,
differenciált foglalkozásokat, a
Elbúcsúztak egy-két szóval katonásan:
szabadid hasznos eltöltését; szolGyerünk pajtás az Istenhez fel az égbe,
Hadd fordítsa szemeit a magyar népre!
gálják nemcsak az iskolát, hanem a
Ó mily boldog, kit els nek nevezének,
település számos rendezvényének
Ki a halált legels nek ölelé meg!
is helyet adnak.
Jaj, de bezzeg kit végs nek hagytak hátra,
A nevel testület minden tagja
Hogy bajtársi szenvedésit végig lássa!
szakképzett (f iskolai és egyetemi
Damjanichot hagyták hátra vértanúnak,
végzettséggel), szakos ellátottsáMert mindig el l állott a csatának.
gunk teljes. Tanítóink, tanáraink
Kegyetlenül haragszik rá minden német,
Számtalanszor verte végig kelméket.
nagy gyakorlattal végzik munkájuOtt állt köztük mankójára támaszkodva,
kat, felvállalják a felzárkóztatás
Mint egy d félben lév templom tornya,
mellett a differenciált képességfejMint egy tigris, mely vas közé vagyon zárva,
lesztést, a tehetséggondozást is.
Ingerked gyermeksereg játékára.
Ebben a tanévben is – a kötelez
Dörg villám! – ezek hát az én bíráim,”
tanórai tevékenység mellett – olyan
Kiket törtek össze az én katonáim?
Mondhatom, hogy derék h sök, szép vitézek!
tanórán kívüli tevékenységrendNincs kedvem az élethez, ha rájuk nézek.
szert kínálunk a tanulóknak, melyÉs körülnéz olyan h sen, olyan bátran,
ben éppúgy jelen van a lemaradók
Mintha honvédek közt volna a csatában.
felzárkóztatása, mint a tehetségeBajtársai sorban lógnak már el tte,
sek gondozása.
is magyar, is megyen már el re.
Országosan is egyedülállóan
És megáll az akasztófa közelében,
sokrét , mindenkinek tevékenyséMegöleli, megcsókolja keservében:
Isten veled szabadságom – akasztófa!
get kínáló, fejl dési lehet séget
Rajtad halok meg hazámért nem hiába.
biztosító ez a rendszer:
Sürög-forog már a hóhér kötéllel,
21 szakkör, illetve tevékenység
Számolni egy h s magyarnak életével.
ad lehet séget a tananyagon túli
Damjanich még azt kiáltja nyugalmában:
ismeretszerzésre, az érdekl dés
Vigyázz hóhér, fel ne kuszáld a szakállam!
kielégítésére (tantárgyi szakköMintha amit szenved nem is halál lenne,
Mintha nem is sírba, hanem bálba menne.
rök, sportköri foglalkozások,
Az osztrákok buta képpel bámulának
középiskolai felkészít k, stb.)
Hogy bátran mond: jóéjszakát a világnak.
osztályonként
fejleszt foglalkoAradi vár, Aradi vár, halál völgye,
zások,
napközis
korrepetálások
Tizenhárom h s magyarnak temet je.
az alsó tagozaton az arra rászoruViruljanak környékeden sírvirágok,
lóknak
S felejthetetlen legyen az haláluk.
részvételi lehet ség, felkészítés a
Pátyodi Csilla
megyei, az országos tanulmányi
versenyekre, sportvetélked kre
a M vészeti Iskola tagozatain
(zene, szolfézs, képz
vészet,
dráma) a m vészetek megismerésére és gyakorlására
a közösség kialakítását, az osztály és az iskolaközösség szereplését segítik, azok színterei az
Iskolakarácsony, a Farsang, a Ki
Mit Tud?, az Anyák Napja.
Az iskolai munka fontos, kiegészít színtere a napközi és a menza. Országos viszonylatban is kiemelked , hogy 131 tanulónk
(tanulóink közel 60%-a) igényli ezt
az ellátást. Bizonyítja ez, hogy az
Gróf Batthyány Lajos kivégzése
mos, Leiningen-Westerburg Károly
gróf, Nagy Sándor József, Poeltenberg Ern , Schweidel József, Török
Ignác, Vécsey Károly gróf.
Felejthetetlen emléküket rzi a
róluk szóló, ismeretlen írójú ballada is:

3. oldal
étkezés biztosításán túl nagy szerepet vállal a napközi a tanulásban, a
szabadid hasznos eltöltésében.
Nagy szerepe van az ilyen arányú
igényben annak is, hogy a központi
rendelkezések szerint 26 tanuló
100%-os, 47 tanuló pedig 50%-os
térítési díj kedvezményben részesül.
Nagy jelent ség , a szül k
anyagi terheit csökkenti az is, hogy
iskolánkban már 16. éve ingyenesen biztosítjuk a tankönyveket,
amelyek egyébként 8-15 ezer forint
kiadást is jelentenének tanulónként.
Ez úgy valósulhat meg, hogy a
használt tankönyveket összegy jtjük, és a még használhatókat viszszaosztjuk (f leg a fels tagozaton); az állami normatív támogatásból (ebben az évben ~1,2 millió
forint) és az Önkormányzat hozzájárulásával (~400 ezer forint) vásároljuk az új tankönyveket.
Fenntartónk, a diósjen i Önkormányzat ebben az évben is biztosítja a m ködés tárgyi és személyi
feltételeit. Az iskola és napközi
költségvetése 2007-ben 110 millió
forint, melyb l az állami támogatás
~60 millió forint, a Képvisel testület ~50 millió forinttal egészíti ezt
ki.
Bár a támogatások csökkentek és
a fenntartás költségei n nek, bízunk benne, hogy ebben a tanévben is zavartalanul biztosítva lesz
az iskola m ködése.
Ebben az évben ünnepeljük,
hogy 20 évvel ezel tt, 1988. szeptember 1-jén került átadásra a felújított, kib vített új iskolánk.
Ennek megünneplése jegyében
rendezvénysorozatot tervezünk:
találkozót a 20 év alatt végzetteknek; találkozót a még él s valamikor Diósjen n tanított pedagógusoknak; kiállítást az iskola történetéb l, az iskolához valamilyen
szálon is köt
képz
vészek,
amat rök munkáiból, az iskola
építésér l, stb.
Sok-sok olyan rendezvényt szervezünk, mely közelebb hozza egymáshoz a diósjen i iskolában végzetteket, a nevel ket, a település
lakóit – merthogy valamilyen szálon mindenki érdekelt lehet ebben.
Várjuk ehhez a falu minden lakójának segítségét.
Kérjük, hogy aki bármilyen
tárgyi emlékkel (munkadarab,
hímzés, fénykép, régi bizonyítvány, újságcikk, oklevél…) rendelkezik, amely az iskola történetéhez
kapcsolódik (minél régebbi, annál
értékesebb), juttassa el hozzánk,
hogy azt a kiállításon felhasználhassuk.
Ebben a tanévben tovább b vítjük a váci Boronkay György Szakközépiskola és Gimnáziummal
kialakult kapcsolatunkat. A már

4. oldal
Diósjen n is kutatómunkát végz
természettudományos csoport mellett újabb, tehetséggondozó, a tanulást segít színteret indítunk. A
tanév els félévében a 8. osztályos
tanulók részére középiskolai felkészít t indítunk a Boronkay Középiskola égisze alatt. A felkészít
tematikáját, írott segédanyagait a
középiskola állítja össze, a foglalkozásokat a Boronkay tanárai,

a diósjen i önkormányzati képvisel testület lapja
illetve iskolánk tanárai vezetik –
felváltva, diósjen i és váci helyszíneken.
Négy tantárgyból 8 foglalkozást
szervezünk, melyen a 8. osztályos
tanulók részvétele teljesen ingyenes:
magyar nyelv és irodalomból –
Kovács Lászlóné tanárn
matematikából – Zámpory Edit
tanárn

2007. szeptember hó

magasabb szint ismeretszerzésre,
az eredményes középiskolai felkészülésre. S nem utolsósorban iskolánk rangját is emeli az ország
egyik legeredményesebb középisIskolánkból 15 tanuló jelezte kolájával való kapcsolat, hogy
részvételét a felkészít n, de a kis- annak „tudásvára” lehetünk.
térség más iskoláiból is jönnek
tanulók a felkészít kre. Ez az
Mocsári Gergely
együttm ködés, a közös felkészítés
igazgató
újabb lehet ség tanulóinknak a
szavakkal szeretetüket, tiszteletes
urunk iránt. Agyagási István VérA szeretet kézzel fogható volt a gyülekezetben
tesalja esperese saját verset írt ez
Richárd – prédikációja talán egy alkalomra világossá téve számunkVártuk ezt a napot, hiszen jól tudigei ars poétikaként is felfogható. ra, hogy akit Isten vezet, azt még
tuk: ilyen ünnep nem mindennap
Hiszen Pál apostol Korinthusiak- az egyházi el járója sem tántorítakad egy gyülekezet életében. Rához írt els leveléb l szólt Isten hatja el, bármennyire tiszteli, vagy
adásul a mi gyülekezetünk - bár
Igéje:
„Én is mikor hozzátok men- szereti szolgatársát. Az Iváncsai
létszámát tekintve nem t nik nagytem…” (2:1). Olyan jó azzal szem- lelkészn emlékeztetett a kezdenak – nagy múltra tekint vissza,
besülni, amikor láthatóan nem tekre, pusztaszabolcsi és rbottyáni
egészen megalakulásától, 1535-t l
emberi bölcselkedés, szónoki stílus elhívásra, ahonnan Isten tudja
kezd en mindig fontos helynek
viszi az embereket az él Isten többre bízni ezután ket. Az rszámított az egyházmegye gyülekezébe,
templomába, hanem a bottyáni énekkar kedves hangjai
kezetei között.
megfeszített és feltámadt, ma is él után Szabó Gábor tiszteletes úr
A körülmények ideálisak voltak
Krisztus Jézus, aki így hívta ebbe a atyai barátként látta el útravalóval.
szép id , ver fényes szeptembervéDe köszöntések hangzottak Balasgyülekezetbe a fiatal lelkész házasgi nap, gyönyör helyszín, amit a
sagyarmatról (Molnár Zsigmond)
párt is. S hit h s reformátor el degyülekezeti szorgos kezek hetek
és a szórványokból, a Refisz nevéink – Pál, Kálvin, John Knox életéóta készítettek el , beleértve az
ben Wisinger Dánielt l, illetve a
l is árad az a t z, ami a Szent
utolsó napok megfeszített, ám ansárospataki diáktársak nevében is.
Lélekt l indul, s csak ez viszi el re Gy ri Csaba katolikus plébános
nál látványosabb munkáját is.
Az els különleges ajándék a ébreszt leg hatott. Ha egy nép mindenkor Isten országát. Ez for- szavai is a testvérszeretetr l tanústele templom volt, de talán ez nem lecseréli él Istenét bálványokra, dítja át a félelmet, rettegést félt kodtak. Felemel pillanat volt
érzékelteti kell képpen az ünnep- annak a következményei ijeszt ek, szeretetté, teljes odaszánássá. Ez Kántor
Ervin
nagytisztelet
nyomorúságosak lesznek. Ilyen mondatja velünk: „Ha itt nem törlésre egybegy ltek számát, hisz a
„bácsi” köszöntése, aki 63 éve él
országban
élünk,
ahol
Istent
félreténik semmi a lelkekben, akkor boldog házasságban, s meglett kora
padsorok összes helyét elfoglalták,
a roskadásig megtelt karzatok után állították, s ha az Isten nem segít – meghalok!” Hogy aztán életünk ellenére tiszta szívvel mutatta az
újabb és újabb pótpadok és székek menthetetlenek vagyunk. A b n végén „egy lélekt l se érjen vádja él Urat közöttünk, s szeretettel
kerültek be, hogy a kicsit kés bb nemcsak Istent l, egymástól is téged, hogy te miattad nem látta hívta fel figyelmünket: vigyázzatok
érkez k számára már csak az ajtó- elszakít. Az Ó- és Újszövetségben meg t!”
a lelkipásztorotokra, imádságban, a
Az ünnep második részében mindenhogyan. A köszöntések
ban álldogálás osztályrésze jutott is halál a következmény, azonban
csupán (elnézést a kellemetlensé- míg a történetünkben a bálvány- Csuka Tamás nyugalmazott tábori sorát Tóth János polgármester úr,
imádóknak kell megöletni, az püspök vezényletével nyilvános,
gért).
és Balla Mihály országgy lési
Az énekkar becses szolgálata és evangéliumban Jézus Krisztus vált kib vített presbiteri gy lés kezd - képvisel beszédei zárták. A záró
a 23 palástos lelkipásztor bevonu- meg minket, ezért kaphatunk esélyt dött, melynek egyetlen témája a ének és a himnusz hangjai teli
lása méltó nyitányává lett az ünne- a megtartásra. A beiktatott lelki- lelkipásztor (házaspár) köszöntése torokkal hangozva remegtették
pi
istentiszteletnek,
amelyet pásztornak ezt az üzenetet kell volt. Els ként Berki András gond- meg nemcsak a templom falait, de
Fónagy Miklós Észak-Pesti Egy- feler sítenie az Úr Jézus hívásának nok úr köszöntötte az egybegy lte- egy kicsit lelkünket is.
házmegyénk esperese kezdett el átadásával: t kövesd! t hirdesd! ket, majd kés bb a lelkipásztort a
igehirdetéssel. Az Istent l elidege- A lelkésztársak áldásaival folytató- János evangéliumi: „Legeltesd …
rizd … Legeltesd az én juhaimat”
nedett nép képe igen szemléletesen dott mindez, ahol minden Igének
súlya
lett,
minden
elmondott
bibligondolattal.
Milyen jó érzés volt
állt elénk az aranyborjú történetén
ai
vers
utat
talált
a
lelkekhez.
mindezek
után
két verset meghallkeresztül (II. Mózes 32), s akár
A lelkipásztorunk – Gottfried gatni diósjen i bárány versírók
nemzetünk mai állapotában is
tollából, Miklós Jánosné, és
Csabuda Péter el adásában. Még
meghatóbb lett a gyülekezet köszöntése a gyermekek, ifjak szolgálata által. S szólt még a gyülekezet
áldás kívánásával együtt az életre
Ebben az örömben vonultunk ki
szóló útravaló: „Mert ha élünk, az a templomból a parókia udvarára,
Úrnak élünk; ha meghalunk, az ahol a szeretetvendégség valódi
Úrnak halunk meg” (Róm. 14:8). S testvéri közösséget formált a beközben különleges csemegék hang- szélget kb l. S talán egész gyülezottak el a karzatról, mind a kezetünk együtt sóhajthat, mert
Laczkovszki házaspár szolgálatá- megérte a fáradságot, az odaadást,
ban - ahol cseng , tiszta hanggal anyagiakban, id ben, hiszen remételt meg az éter - mind pedig az nyeink szerint nemcsak ez a nap
énekkarunk fuvolával kísért el - volt ajándék, hanem az elkövetkeadásában.
hosszú évek szolgálatban folyó
A köszöntések sorából engedtes- munka is. Köszönjük mindenkinek
sék meg csak néhányat kiemelni, a sok-sok segítséget!
hiszen bár az id szinte észrevétlenül telt, mégis sokan fejezték ki
Lengyel László
angolból – Hornosné Molnár
Zsuzsanna tanárn
informatikából – Csabuda János
tanár úr vezetésével.

Gottfried Richárd lelkipásztor beiktatása emlékezetes marad
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a diósjen i önkormányzati képvisel testület lapja

DióFesztivál – 2007. október 13.
Az idei, második DióFesztiválon is
igyekeztünk olyan programokat
összeállítani, olyan résztvev ket
meghívni, akik tartalmas, színvonalas el adásokat hoznak magukkal Diósjen re.
A fesztivál programjának összeállításánál törekedtünk arra, hogy
az oda látogatók olyan értékeket
kapjanak, amit egyébként nem
érhetnének el itt helyben, illetve
szeretnénk bemutatni a helyi kézveseket, azokat az embereket,
akik a helyi értékeket sokasítják
munkájukkal és akikr l talán
egyébként kevesen, keveset tudunk. Így lesz például ismét fafaragó, csuhébaba készít , kézm ves,
de lesz t zzománcos, gyertyaöntés,
helyi
termékeket
bemutató
falunkbéli is.
Továbbá szeretnénk bemutatni
olyan kézm veseket is, akik a régi
mesterségeket zik, így például
lesz
b rm ves,
foltvarró
(patchwork), népi hangszer és
faékszer készít , illetve szándékaink szerint papírmerítés is.
De legf bb célunk bemutatni a
helyi termékeket, hiszen ezek a
cikkek jelentik falunk valódi értékét és azok az emberek, akik veszik a fáradságot, hogy elkészítsék,
bemutassák azokat. De hogy kedvet kapjanak a látogatók, meghívtunk olyanokat is, akik bemutatják
termékeiket, mint például a méz, a
kecskesajt és még néhány hasonló
termék.
A már meghirdetett rajzpályázat
résztvev inek a munkáit is meg
lehet tekinteni a fesztiválon. A
pályázat nyertesei is ez alkalommal
lesznek kihirdetve.
A diós sütemények és torták
készít i idén ismét összemérhetik
süt tudományukat. Az elkészült
cukrászm veket öt tagú zs ri fogja
értékelni és három kategóriában
díjazni.
Fellép inkkel szeretnénk minél
több korosztályt elérni, így a Katáng együttes els sorban a gyerekeknek nyújt szórakozást, az Állami Népi Együttes tagjai vezetésével táncházat szervezünk a legkisebbeknek és a táncra perdül
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13:00
14:00
14:30
15:00
16:00
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nagyobbaknak. A Nagyon üt sök
és a Crosstown zenekar a fiatalabb
generáció illetve az örökifjak szórakoztatására
érkezik
a
DióFesztiválra.
Idén szeretnénk egy újabb helyszínen is megjelenni programmal,
így az este folyamán egy kamarazenei el adást hallgathatnak meg
az érdekl k a református templomban Lengyelné Zsoldos Em ke
hárfam vész és a berkenyei kamara
kórus f szereplésével.
A fenti programok mindegyike
ingyen megtekinthet , a kézm ves
helyeken bárki kipróbálhatja magát
és ügyességét.
Idén is megrendezzük a DióBált
este 21:00 órától. A bál els sorban
a szórakozást igyekszik biztosítani,
de ennek a rendezvénynek a bevételéb l fogjuk finanszírozni a
CivilDió Egyesület elkövetkezend
programjait, megmozdulásait, illetve a jöv évi fesztivált is.
Reméljük, hogy az idei programok is elnyerik a látogatók tetszését és ezúton hívunk meg mindenkit nagy szeretettel a 2007. október 13-án az Általános Iskolában
megrendezend DióFesztiválra.

Nagy DiósSüti Verseny
versenykiírás
Ki tudja a legfinomabb és a
legszebb diós süteményt és tortát
készíteni?
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Új helyen a könyvtár
"Óh, ne mondjátok, hogy a Könyv ma nem kell,
hogy a Könyvnél több az Élet és az Ember;
mert a Könyv is Élet, és él, mint az ember így él: emberben könyv, s a Könyvben az Ember."
(Babits Mihály: Ritmus a könyvr l)
2007. októbert l az iskolából a
Dózsa Gy. út 81. szám alá költözik a könyvtár, így elérhet lesz a
feln tt és a gyermek lakosság
számára egyaránt. A mozgókönyvtári státusz miatt számos új
könyv is megtalálható és kölcsönözhet a hagyományos szép- és
szakirodalom mellett. Lehet ség
nyílik könyvtárközi kölcsönzésre,
tehát egyéni igényeket is ki fogunk
tudni szolgálni.
A könyvtárosi teend ket a
CivilDió Egyesület tagjai társadalmi munkában fogják végezni
heti két alkalommal. A települési
könyvtár olvasójává bárki válhat, a
beiratkozás ingyenes. A könyvtárt
igyekszünk folyamatosan fejleszteni, ehhez kérjük az ötleteket, javaslatokat, segítséget mindenkit l.
Nyitva tartás:
Csütörtök
17.00 – 19.00
Szombat
16.00 – 18.00
Az els nyitvatartási nap: október
4. csütörtök
Várunk mindenkit szeretettel!
Amire szükségünk lenne…
Ahogyan azt a fenti írásokból is láthatja a Kedves Olvasó az egyesületünk tagjai igen sokat
tesznek a DióFesztivál létrejöttéért és a könyvtár
elérhet bbé tételéért. Már eddig is sokat dolgoztunk a könyvtár helyiség használhatóbbá tételén,
de aki majd ellátogat oda látni fogja, hogy igen
sok munka vár még ránk. Ezek elvégzése a mi
fizikai munkánkon, szabadid nkön kívül az
anyagi lehet ségekt l is függ. (Ahogyan azt már
többször leírtuk, évi kilencszáz ezer forintot kap

Idén két kategóriában lehet nevezni: a legszebb és legfinomabb torta
és az ízvilágában és külcsínében
legmagasabb pontot elér sütemény viheti el a f díjat.
Nevezési feltételek:
a sütemény összetev i között kell
lennie diónak
a receptet át kell adni a nevezéskor
Néhány nappal ezel tt megnéztem,
a sütiknek és tortáknak 15:00-ig hogy állnak a munkák a leend
kell megérkezni a DióFesztiválra könyvtár épületénél és megdöbbenéssel vettem észre, hogy egy félig
Nevezési díj:
egy nagy tálca a süteményb l, betemetett szennyvízcs elt nt.
Mint ahogy azt már írtuk, megvagy
kezdtük a leend könyvtár épületéegy torta
be bevezetni a vizet és a csatornát.
Most mindenki megmutathatja, Mivel a munkák nem tudnak olyan
hogy mit tud kisütni!
gyorsan haladni, ahogy szeretnénk,
ezért nem tudtuk végig betemetni
Programok:
Diófa ültetés az elmúlt egy évben született diósjen iek tisztele- az árkot, amiben a szerelvények
mennek, egy két méteres szennytére
vízcsövet csak félig sikerült. Ez a
DióFesztivál megnyitása
szennyvízcs néhány nappal ezCsaládi vetélked
el tt elt nt.
Locsi-fecsi színjátszó kör - Móra Ferenc: Cs szfogadás
A jelek szerint valakinek volt
(premier)
annyi ideje és kedve, hogy az
Katáng együttes gyermekkoncertje
amúgy már véglegesen összeillesztett, beragasztott csövet kiforgassa,
Gyermekrajzpályázat eredményhirdetése, díjátadás
kirángassa a helyér l és mint aki
Táncház
jól végezte dolgát, azzal az alig
DiósSüti verseny eredményhirdetés
ezer forint érték PVC cs vel sároNagyon üt sök - Vác
san, csapzottan, saját faluja megloMusical el adás
pásának tudatában elsétáljon onCrosstown koncert - blues
nan.
Lengyelné Zsoldos Em ke hárfam vész kamarazenei koncertje
Igaz, hogy a cs feletti föld bea református templomban. Közrem ködik Tóth Gáborné és
omlik a mostani sok es hatására
Lengyel László
és eldugítja a csatorna hálózatot ami ugye néhány nappal, héttel az
DióBál
el tt készült el -, igaz hogy esetleg
További információ: www.diofesztival.civildio.hu

a község a mozgókönyvtári szolgáltató hely
ködtetésére.) Miután két helyiséget kifestettük, kitakarítottunk, az iskolából elhoztuk a
polcokat és a könyveket, amelyek a községi
könyvtárhoz tartoznak. Ezeket a könyveket most
leltározzuk, kategorizáljuk. Ha ezzel készen
vagyunk, akkor tudjuk fogadni a már felajánlott
könyveket, hogy azokat is fel tudjuk venni a
többi közé. Ezeket a felajánlásokat ez úton is
köszönjük.
A könyvtár m ködtetéséhez szükségünk
lenne tehát még néhány dologra. Így már érkezett felajánlás kályhára, de tüzel fánk még nincs.
Ugyancsak felajánlottak számunkra egy gázsugárzót, de sajnos gázpalackunk nincsen.
Mivel az egyik szobában a festést le kellett
kaparnunk most nem tudjuk használni, mivel
nem találtunk olyan fest t, aki szívesen elvállalná annak rendbe tételét.
A vizet újra be kellett vezetnünk az épületbe,
így a szennyvízrendszert is szeretnénk egyúttal
rákötni a helyi hálózatra. Erre a feladatra jelentkezett egy fiatal szerel , de mivel is sokszor
elfoglalt, ezért ennek a munkának az elvégzésével is várnunk kell.
Terveink szerint szeretnénk számítógépeket
és egyéb technikai eszközöket is beállítani a
könyvtárba, hogy azokat is elérhet vé tegyünk
mindenki számára. Már több céget felkerestünk
annak érdekében, hogy az ott leselejtezett, még
használható eszközöket megkaphassuk, de eddig
csak ígéretek érkeztek.
A jöv ben szeretnénk néhány folyóiratot is
megrendelni.
Már kaptunk néhány ül alkalmatosságot, de
sajnos még mindig kevés, ezért szeretnénk
beszerezni még néhány széket is.
Bár ellenünkre van, de a szándékos károkozástól
védenünk kell a könyveket és az esetleges
technikai eszközöket, ezért az ablakokra rácsot
kell majd szereltetnünk.
Ha a fentiek bármelyikében valaki tud segíteni, azt köszönettel elfogadjuk, hiszen azzal bár a
mi munkánkat könnyíti meg, de nem az egyesületnek segít, hanem Diósjen nek.

Ami nincs lebetonozva...
órák telnek el ismét a föld kiásásával és az esetlegesen megrongált
másik elem kicserélésével...
Azt már csak remélni tudom,
hogy megérte annyit dolgozni azzal
az egy elemmel annak ellenére,
hogy az az er feszítés, amit a kiemelésére fordított, más, pénzkerecselekedettel akár 5-10 ilyen
idom megvásárlására elegend
forintot hozott volna a munkás
embernek.
Továbbra sem áll módunkban
mindent lebetonozni, lelakatolni és
nem is fogjuk megtenni, mert amíg
nem érzi mindenki (!) magáénak
ezt a falut, amelyben éli mindennapjait a családjával, barátaival,
addig továbbra is lesznek akik
elvisznek mindent amit csak tudnak
és lesznek, akik e felett elnéznek
azzal, hogy ez nem az én problémám és becsukják maguk után a
kaput, az ajtót, amit el tte rendesen
lebetonoztak és lelakatoltak...
A felújítási, korszer sítési munkákat továbbra is folytatjuk, minden igyekezetünkkel azon vagyunk,
hogy minél el bb megnyithassuk a
falu lakói el tt a mozgókönyvtári
szolgáltató helyet.
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a diósjen i önkormányzati képvisel testület lapja

2007. szeptember hó

Barangoló V.
A Börzsöny észak-déli irányban 23
-25 km hosszú, keresztirányban 1415 km széles, összességében mintegy 35 ezer hektáros – érintetlennek t
– erd terület.
Hegyes csúcsai, elnyúló éles
gerincei, szurdokszer en bevágódott völgyei, másutt szelídebb
lankái, hajlatai távolabbról nézve
– több száz méteres zöld hullámoknak t nnek a táj tengerében.
A Jen i Napló el
számaiban
megismerkedtünk a hegység kialakulásával, földtani felépítésével,
vízrajzával, éghajlatával. Lépjünk
most tovább és beszélgessünk e
zöld tenger f alkotóelemér l, a
növényzetr l.
Ezen erd rengetegbe lépve ünnepélyesség és áhítatot kiváltó
csend fogad. A hatalmas faóriások
mellett – a kiterjedt térben – apró
kis hangyának érezzük magunk. Az
erd egyszerre félelmetes és egyszerre megnyugtatóan védelmet
adó. A gyertyaegyenes törzsekb l,
a göcsörtös óriásokból egyaránt a
rendíthetetlen er árad.
Az id s fák törzsei még az orkánerej szélben is mozdulatlanul
állnak. A fiatalabb egyedeknek
viszont az ismét és ismét diadalmasan kiegyenesed hajlékonysága a
leny göz .
Pillantsunk be egy kicsit a Börzsöny növényvilágának rejtelmeibe.
A hegység erdeinek fafajösszetétele azok talaj-, víz-, fény-,
és h igényének megfelel en mozaikosan változik. A peremterületeket sok helyen az akác foglalta el
(ez az Amerikából behurcolt faj
gyors növekedése, sokoldalú felhasználhatósága, kedvez mézel
tulajdonsága miatt nagyon megvetette a lábát hazánkban).
Az alsóbb régiók szárazabb területein cseresek, cseres-tölgyesek,
feljebb tölgyesek, a jobb területeken gyertyános –tölgyesek állnak.
A 600 méternél magasabb területeket a bükk foglalja el, mely
kedvez klimatikus viszonyok közt
(a h vös, párás völgyek északi
oldalain) akár 2-300 m-es térszintre is lehúzódhat.
A fentiek mellett – kisebb kiterjedésben – más összetétel társulásokkal is találkozhatunk. A Börzsönyre vonatkozó érdekesség
például, hogy a Csóványos- NagyHideghegy térségében a fels bb,
szárazabb gerinceken a bükkösöket
a magas k ris váltja fel. A hegyi
patakok partjait az alsóbb részeken
égeresek, feljebb juhar-, k ris-,
gyertyán fajokból álló keményfás
társulások kísérik.
A sekély term réteg száraz déli
oldalakat helyenként virágos k rissel, tatárjuharral elegyes molyhos
tölgyesek foglalják el. A még kedvez tlenebb helyeket sziklacserjések borítják.
A magasabb régiók sziklákkal
szeldelt, de h vösebb oldalain
juhar-, hárs-, k ris-, és bükk fajokból álló ú.n. szurdokerd ket talá-

lunk. Természetesen a fentieken
kívül – foltokban, vagy szálanként
elegyedve még sok egyéb fafaj
színesíti az erd palettáját.
A feny k nem shonosak a Börzsönyben, mind mesterséges telepítés ek. Talán a vörösfeny t mondhatjuk kivételnek, miután az a
számára kedvez
term helyen
természetes úton is elég jól újul.
Csak a „csodálatos” jelz vel illethetjük a Verebes – Foltán kereszt
között álló 30 m törzsmagasságot
is meghaladó – bükkel elegyes
állományait. (Talán annyit még
megjegyeznék, hogy a magyarországi erd k vörösfeny által elfoglalt területének 20%-a Diósjen
községhatárban van.)
Az erd persze lényegesen több,
mint az t alkotó fák összessége.
Az erd gy jt fogalom, amelybe a
fákon kívül más növényféleségek,
cserjék és félcserjék, valamint
lágyszárú növények sokasága is
beletartozik.
A figyelmes erd járó el tt csakhamar nyilvánvalóvá válik, hogy e
növényfajok nem véletlenszer en
élnek egymás társaságában. Összetételük és elhelyezkedésük bizonyos törvényszer ség szerint, egymást kiegészítve válik organikus
egésszé.
Bizony be kell vallanunk, hogy
földünk legfejlettebb él lénye – az
ember – szervez készségét, is jóval
meghaladó az a célszer ség és
rend, amelyet a meg nem bolygatott természet évmilliók alatt kialakított – és ha engedjük - fenntart.
Ez a célszer ség és rend a tér és az
id
racionális kihasználásában
mutatkozik. Az egyes növényfajok
a tér különböz szintjét foglalják
el, minél teljesebben kitöltve azt.
Ráadásul az igazi természetes erben a különböz korú fák – a
csemetét l az id s óriásig – egymás mellett keverten találhatók. A
fák koronái a fels szintet foglalják el, alatta más, alacsonyabb
növés árnyt , illetve a f fák
gyengébb növekedés egyedei egy
második koronaszintet képeznek.
Még lejjebb a cserjeszint, majd a
lágyszárúakból álló gyepszint következik. Esetenként még a talaj
felszínére simuló mohaszinttel is
találkozhatunk.
Bizonyos szintezettség még a
földfelszín alatti gyökérzónában is
kimutatható. Például a bükk és a
lucfeny
gyökérzete
sekély
(állományaiban ezért gyakori a
széldöntés), míg a tölgy, vagy a
vörösfeny
állékonyabb, mert
mélyre hatoló karógyökeret fejleszt.
A fakoronán belül a fák levélzete
igyekszik olyan síkokban elhelyezkedni, hogy minél jobban ki tudják
használni a felülr l sugárzó, vagy
az oldalról besz
fényt.
(Hinnénk-e, hogy az egyes fák
asszimiláló levélfelülete elérheti
koronavetületük tízszeresét is.)
Az egyes faállományok növényösszetétele igen változatos. Az

akácosok aljnövényzete szegényes.
A cseresek, tölgyesek – lazább
lombozatuk és általában gyengébb
záródásuk kapcsán – úgy cserje,
mint lágyszárú fajokban kifejezetten gazdagok. A dús lombozatú
zárt, árnyt
bükkösök viszont
cserjeszint nélküliek és különösen
nyáron gyepszintjük sem túl gazdag. A bükkerd növényzete az
alsóbb szintekre jutó fény szegénysége miatt nem a teret, hanem az
id t használja ki, s kora tavasszal
még a lombfakadás el tt borítja be
– lombfakadásig már elnyíló –
virágsz nyegével a talajt. (Nem
akarom még bonyolultabbnak bemutatni a növényvilág bels változatosságát, ezért csak csendben
jegyzem meg, hogy ugyanazon
fajnak is vannak korán és kés n
fakadó változatai.)
Az egyes fajok virágzásának
eltér id pontja – bár szemünk
el tt játszódik le, mégse felt ,
hiszen a fajgazdagságból ered en
az erd be belépve szinte minden
id pontban színes vegetáció fogad.
Fajokban és azok színvilágában
még gazdagabbak a patakok mentén hosszan elnyúló tisztások, az
erd be beékel
valamikori irtásrétek, illetve a déli hegyoldalak
helyenként kiterjedt sziklagyepei.
Meg sem kísérlem leírni a növényvilág színes kavalkádjának
szépségét. Az egyszer hóvirág,
aranyveselke, mocsári gólyahír,
harangvirág, vagy a kevésbé ismert
kosborok, a ritkán fellelhet gérbics, turbánliliom, a tárnicsok, a
tarka n szirom kecsességét, harmóniáját, szépségét. Olyanok,
mint a szép leány…azt látni kell!
Talán nem kell sokat várnom
igazam bizonyítására. Ugyan a
virágok zöme már elnyílott, de ha
szép szünk lesz, pár hét múlva
nézzék meg személyesen a bükk, a
vadcseresznye, vadkörte, a barkócaberkenye, a juharok szi színez dését, a „börzsöny” színt, az szi

erd színorgiáját.
A börzsöny növényvilága bemutatásakor mindenképpen foglalkoznom kell annak gazdagságával.
(Ennek kapcsán meg kell jegyeznem, hogy kis Hazánk botanikai
fajgazdagsága 17-szerese a föld
átlagának, s ugyebár nem a Börzsöny a legsivárabb terület.)
Nézzünk a hegységünkre vonatkozó pár számadatot.
A Börzsönyben 1233 hajtásos
növényfaj található (legalábbis
ennyit ismerünk). Ebb l 145 faj
természetvédelmi védettséget élvez. Ha ehhez még hozzátesszük a
szintén itt megtalált 316 (!) mohafajt (ezek között 10 faj Magyarországban csak itt él), és a még nem
kell en megkutatott (de számában
bizonyára gazdag) gombafajokat
(csak a Pogány-Rózsási völgyben
76 különböz fajt mutattunk ki), a
hegységre nézve elfogadhatjuk a
„kivételes gazdagságú” jelz t.
A Börzsöny növényvilágának
értékét nem csupán annak jelent s
fajszáma és tömege, hanem annak
egy sor ritka különlegessége is
emeli. Csak országunkban (s ezen
belül csak a Börzsönyben és a
Pilisben található) – valamelyik
meleg periódusból itt maradt
(bennszülött)
fajként
–
a
magyarföldi husáng. Az egész
Kárpát-medencében csak innen
ismert a pirosló nádtippan. Magyarországon csak a Zemplénben
és a Börzsönyben (és azon belül
csak Diósjen n) található az
alhavasi varázslóf . Mindössze 1
hegyi pajzsikáról tudunk Ipolydamásdon, 5 t cs rös n sz
l
Nagybörzsönyben, 3 t gímpáfrányról Bernecebarátiban. A Börzsönyön belül csak Diósjen n ismert l t magyar varf , ugyancsak
1 t szirti páfrány, és 7 kis telep
fekete áfonya a Pogány-Rózsásban,
stb.
Hadd idézzek fel még egyszer
egy pár növénynevet: Havasalji
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rózsa, Északi szirti páfrány,
Alhavasi varázslóf . A már említett
Magyarföldi husánggal ellentétben
– nevükben is más – a jégkorszakból itt maradt reliktum növények.
A lágyszárú növények mellett a
fás növények között is akad egy
pár ritkaság. A Börzsönyben csak
itt a Csertányban van egy kisebb
magyar tölgyes erd folt, ugyanott
van egy szép növés házi berkenye. Az egész Börzsönyben egyetlen szál tompakaréjú juhar áll – a
Verebesi tisztás sarkán…
Nagyon sok mindenr l kellene
még írnom. Például a különleges
alakú és különleges méret fákról.
Hál istennek van még bel lük b ven. Nem is kell messze menni,
csak felsétálni az Intézet fölötti
„Parkerd be”.
Terjedelmi korlátok miatt csak
két ismeretet szeretnék még megosztani Önökkel. Az egyik jó, a
másik bizony ijeszt .
A jó: Magyarország erd területe
az elmúlt évtizedekben jelent sen
tt és már eléri a 2 millió hektárt
(ezzel a 20%-os erd sültséggel
azért nem vagyunk Európa élmenyében).
A másik: világviszonylatban
drámai gyorsasággal – évente egy
teljes Magyarországnyi területtel –
csökken a világ erd területe!
Nekünk még van egy csodálatos
Börzsönyünk. A 2. útról befordulva már csak a rápillantás is megnyugtató, gyönyörködtet .
Közelebbr l kicsit szomorúbb a
helyzet.
A
peremterületeken
„önkiszolgáló” módon levágott fák
térd, vagy derékmagasságú tuskói
éktelenkednek. Éktelen zaj veri fel
az erd áhítatos csendjét, az utakról letér két és négykerek terepmotorok talán épp az el ekben
említett ritka növényfajok utolsó
példányát tapossák az általuk felszántott talajba.
A könnyelm en eldobott csikkek
okán a t z üszkös maradványává
válhat minden el bb elmondott
gyönyör ség.
Ha nem is túl nagy bizalommal,
de befejezésül azért leírom egy
ismeretlen szerz versét.
Hátha mindenki olvassa…és
megszívleli:
Teszáry Károly

Az erd fohásza
Vándor, ki elhaladsz mellettem
ne emelj rám kezet!
Én vagyok t zhelyed melege hideg
téli éjszakákon, én vagyok tornácod
fedele, melynek árnyékába menekülsz
at
nap el l, és gyümölcsöm oltja
szomjadat.
Én vagyok a gerenda, mely házadat
tartja, én vagyok asztalod lapja, én
vagyok az ágy amelyben fekszel, a
deszka, amelyb l csónakod építed.
Én vagyok házad ajtaja, bölcs d fája…
…koporsód fedele.
Vándor, ki elmégy mellettem,
hallgasd a kérésem:
Ne bánts!
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7. oldal

mellett egyedüli tánccsoportként
kaptunk meghívást. Repertoárunk
A K szirt Néptáncegyüttes tagjaA szeptember kilencedikei, ber- egy lány, egy fiú és egy páros tánc
ként büszke vagyok arra, hogy a kenyei búcsúba a több énekkar volt, és mivel Berkenye híres a
környez településeken és Diósjen is hozzátartozik részvételünk a
rendezvényekhez. Ezt mutatja,
hogy az elmúlt öt hétvégén öt eseményre kaptunk meghívást.
Augusztus 19-én a nógrádi ünnepségsorozaton vettünk részt. Az
új könyvtár átadó-ünnepségén
mintegy félórás m sort adtunk,
majd a katolikus egyházközség
kett s évforduló alkalmából tartott
ünnepi szentmiséjén és az utána
megrendezett
szeretetlakomán
vettünk részt.

Tele a naptár…

sváb hagyományok rzésér l, a
sramlit sem hagyhattuk ki.
Az öt rendezvény közül számunkra legkedvesebb szeptember
22-én volt Diósjen n: ekkor tartottuk az újra hagyománnyá vált szüreti felvonulást. A résztvev k és a
felvonulók egybehangzó véleménye szerint az idei az utóbbi id k
legnagyobb szabású felvonulása
volt. A menetben együtt haladtak
lovasok, kocsik, magyar és cigány
népviseletbe öltözött fiatalok. Délután egy órakor indultunk a Kámor
fogadótól, majd bejártuk az Ady
Endre, Kossuth Lajos, Haladás,
Szabadság, Dózsa György, Ifjúság,
József Attila és Börzsönyi utakat;
Szeptember elsején az Erdészet
szervezésében félmaratoni futóverseny volt falunkban, és felkértek
bennünket, hogy az eredményhirdetés el tt, az esemény lezárásaként adjunk egy rövid m sort. Bagi
leánykarikázót és gömöri táncot
táncoltunk, végül néhányunk segédkezet a díjak kiosztásában.
Immár hagyományként, nyolcadik alkalommal rendezték meg
szeptember 8-án a diósjen i futballpályán a Rétság és térsége önkéntes t zoltóinak versenyét, ahol
mi adhattuk el a nyitótáncot. A
magyar t zoltás történetére gondolva egy sváb táncot táncoltunk el.
megálltunk táncolni a futballpályánál, a park mellet, a strandnál, a
József Attila- és Börzsönyi út fels
részeinél. Mindannyiunknak nagyszer érzés volt, hogy a faluban
akármerre haladtunk, mindenütt
örömmel és szeretettel fogadtak
minket. Olyan jókedv helyi és
vendég nézel k is akadtak, akik
beálltak közénk táncolni – de
„liszteseinket” sem k, sem mások
nem úszhatták meg.
Szerencsére meghívásokban a
közeljöv ben sem szenvedünk
hiányt, hiszen mire az újság megjelenik, már újabb fellépésekre készülünk – amelyekre természetesen
szeretettel várunk mindenkit!
Pátyodi Szandra
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Hagyományápolás - hagyományteremtés
Valami megfoghatatlan bels késztetés hatására
szeretnénk megismerni és másokkal megismertetni hagyományainkat. Egyfajta büszkeség,
identitás s bizonyos mértékben éppen ezek
keresése, er sítése késztet népi nemzeti kultúránk felfedezésére, élesztésére.
A hagyomány, latinul tradíció, a Magyar
Nagylexikon megfogalmazásában valamely
kultúra jeleinek, jelrendszereinek összessége,
amely magában foglalja a hosszú id n keresztül
kialakult szokásokat, hiedelmeket és magatartásformákat.
Azt hiszem, a hagyomány az emberi közösségek egyik szervez ereje, kovásza, a tévelyg
ember kapaszkodója. A népi kultúra hagyományai nagymértékben támaszkodnak a vallási élet
rendszerteremt erejére. Gondoljunk az egyházi
ünnepekhez, jeles napokhoz kapcsolódó világi
szokásokra, ezek közösségformáló eseményeire.
A hagyomány közösséger sít - és megtartó
erejét ismerték fel azok az egyesületek, csoportok, települések, amelyek a csaknem elfeledett
helyi hagyományokat felélesztik, ápolják.
A hagyomány ismételt átélése a vele való
azonosulás összefogja mindazokat, akik képesek
erre az azonosulásra.
A rendszeresen megrendezett szüreti felvonulással is a hagyományokat ápoljuk. Állandóan
sok néz je van a vidám programnak. A felvonulások színvonalát emeli s szívet melenget , hogy
a szüreti felvonuláson a helyi hagyományos
viseletben jelennek meg a felvonulók. Köszönhet ez azoknak az id s asszonyoknak, vagy
férfiaknak, akik emlékeznek nagyszüleik, dédszüleik egykori ünnepi ruházatára, s, hogy a
szekrények mélyén lapuló egy-egy meg rzött,
ottfelejtett régi ruhadarab ilyenkor el kerül, s jó
szívvel adják kölcsön a felvonulók részére.
Vigyázzunk, ha nem igyekszünk, feledésbe
merülhet, a hagyomány, a viselet!
A szürethez számos bortermel országban,
így hazánkban is gazdag hagyományok kapcsolódnak.
A szüret sajátos munka és ünnep jellegére
utal a hagyományos szüreti étrend és a szüreti
szokások. Mint munkaszokás olyan közösségi
jelleg munkaalkalom, amelyhez gazdag szokáshagyomány tartozik, amelyben a munka és az
ünnep összekapcsolódik.
A múlt században és az el századokban
ünnep jellege különösen kidomborodott. A 16–
17. században a szüret idejére a törvénykezést is
beszüntették. A megélénkült sz hegyeken
zenélés, nótázás, fegyverdurrogtatás hallatszott.
A 20. sz.-i szüreti szokásokban eltér korú,
jelleg és eredet agrárrítusok, maszkos és
dramatikus szokások, ill. a céhes élet közösségi
megnyilvánulásai találhatók meg.
A szüreti szokások mai formájukban a szüreti
felvonuláshoz, menethez és a bálhoz vagy
mulatsághoz köt dnek. Az országszerte egységes
és egységesített (a századfordulón miniszteri
rendelettel szabályozott és azóta is többször
felújított) szokások els sorban a 18–19. sz.-i
uradalmi sz munkások szokásainak mozzanatait vették mintául. E szokások a sz szedés
utolsó napjához, a végzéshez, a végzésnaphoz
kapcsolódtak, az eddig ismert adatok szerint
meglehet s egyöntet séget mutattak: az uraság
karjának fürtös hajtással való megkötözése, a
favázra aggatott fürtökb l álló szüreti koszorú
elkészítése, a koszorúviv k vízzel történ leöntése. A végzés délutánján az uraság megköszöntésére került sor általában verses rigmusokkal,
melyben a gazda vagy vincellér jószív ségér l
vagy fukarságáról is szó esett. Ezt követte az
uraság ajándékozása. A gazda házánál este trakta
volt, amit a végzéstánc, a mulatság zárt. Közvetlenül a szüret után gyakori volt az ifjúság szüreti

bállal végz felvonulása.
A sz -monokultúrás helyek, f ként mez városok kapásai, gazdapolgárai és iparosai céhes
rendszer társaságokba, confraternitásokba
tömörültek a 17–19. sz.-ban. Ezek szüreti ünnepségei els sorban a felvonulás. A borkirály a múlt
században más magyar területeken is szerepelt.
A menet vezet i, a v félyek, sáfárok, táncmesterek a céhes világ és a lakodalom tisztségvisel ire
utalnak. A felvonulás alakoskodásra is módot
nyújtott. A maskarások részben a sz
velés
mozzanatait jelenítik meg, részben genre-figurák
(török, szerecsen, cigány). Ezek a felvonulások
eredetileg farsangkor voltak, de áttolódtak a
szüret befejezését követ id pontra.
A szokás ünnepi jellege er teljesebben
érvényesült, mint e században.
A szüreti hangulatot érzékelteti a múlt századi
a cserháti szüret leírásának részletében ezt
olvashatjuk: „nálunk a szüret bevégeztével, tarka
barka néptömeg közepén, az úgynevezett
vinczellér áll czifra kalapban, jobb karján különbféle sz
l ügyesen összefont koszorú
függ, bal kezében sz vel kirakott botot tart, és
a csapat kíséretében népdalokat hangoztatva,
egész méltósággal indul le a hegyr l a borház
felé, melyben már harsog a zene, melyben nagy
mulatság van készül ben, a borház el tt megáll a
csapat, a vinczellér leemeli a kalapját rövid
üdvözl beszéd után, a koszorút a háziasszonynak, a botot pedig a háziúrnak nyújtja át, s ezen
eredeti szokásos jelenet után, a tömeg pompás
vacsorába s mulatságba részesül; el állnak a
szögver k, húzzák keservesen, a szüretel k
pedig rakják a csárdást egész reggelig” (Rés
Ensel).
Az e századi szüreti szokások leírásánál
felt , hogy ez alkalomra tisztségvisel szerepket választanak, és a felvonulásokban a farsangihoz hasonló maszkos alakok t nnek fel.
Mikor a szüret befejez dött, megtartották a
szüreti bálokat. Külön az iparosok, a gazdalegények, a szegények. Szüreti felvonulást is rendeztek, választottak bírót, bírónét a legügyesebb
cs szlányok, cs szlegények közül. A bíró kíséretéhez tartozott két pandúr, két kisbíró és két
cigány. Az utóbbi kett feladata volt, hogy
cigánynak öltözve mókázzanak. A bíró és bíróné
kocsiját a két pandúr kísérte lovon, mögöttük
lányok ültek a kocsiban, virágkoszorúval díszített kosarakkal. A legények a lányok mellett
lovagoltak. A sz ben leszedtek annyi sz t,
amennyi a bálterem díszítésére kellett. Nagy
fürtöt készítettek, amit a f helyre tettek. Ezt az
éjszaka folyamán ellophatták, vagy a végén
kisorsolták. A cs szlegények és -lányok feladata
volt, hogy vigyázzanak a sz lopásra. A falvakban egy napon t zték ki a szüret idejét. A sz be az asszonyok ennivalót vittek. A zenészek
végiglátogatták a szüretel családokat. A legények a zenészekkel el bb hazaindultak a táncterembe, ahová csak azok a lányok mehettek,
akiket a legények elhívtak. Reggelig mulattak.
Az utóbbi évtizedekben a szüreti ünneplést, a
mulatozást utcai karneválszer felvonulások,
szi táncmulatságok formájában a városi és a
falusi fiatalok mentették át korunkra.
Száz szónak is egy a vége: a szüretek régen és
ma is az emberi kapcsolatok, a vidámság, a
barátság jegyében telnek és ez fontosabb, mint a
végeredmény. Hisz: „borban az igazság, borban
a vigasz…”
A hagyományokhoz híven az idén is elindultak a szüreti felvonulásra a fiatalok. Nagy lelkesedéssel vágtak neki a több órás „túrának”. Sok
hintó, lovas és lovas kocsi, még szamár fogat is
részt vett a színvonalas menetben. Utcáról-utcára
jártak, és a kisbíró tréfás kidobolása után megkezd dött a tánc, melyet a néz sereg sütemény-

nyel és finom borral, üdít vel köszönt meg.
Ezúton is köszönjük mindenkinek a segítségét,
aki hozzájárult a szüreti nap sikeréhez.
A sikeres rendezvény hatását nem csupán a
tömeges részvételen lehetett lemérni. Megtörtént
a csoda, az embereket megérintette a történelem.
A rácsodálkozás örömével azonosultak, váltak
részeseivé az sök által kivívott eredményeknek.
Mindez napjainkban is tartást ad az azonosulásra
képeseknek, s identitást er sít hatással van
Diósjen mai lakóira.
Modern életvitelünket elemezve sokszor
el térbe kerül, hogy bizonyos dolgokban átestünk a ló másik oldalára. Félünk attól ami megszokott és Diósjen n mintegy 100 éves hagyománya van. Öregjeink mai napig szívesen
emlékeznek a szüreti bálokra, ahol sz lopáson
érték ket, de mivel bátrak voltak bizony a
lányok is megjegyezték ket. Egy-egy félve,
titokban váltott szóra, kézfogásra. Bizony nem a
mai értelemben vett mulatságra, amiben nem
lehet beszélgetni, hisz üvölt a zene, ahol az a jó
ha részegre isszuk magunkat és hol vagyunk már
a tekintet, a félve megérintés csodájától, egymás
megbecsülését l, a tisztelett l.
Igen én a magam nevében biztosan elmondhatom, a hagyomány rzésével a fiatalok részére
történ átadásával próbálunk átmenteni nemcsak
hagyományt, nemcsak népviseletet, hanem egy
kort, ahol az emberek becsülték a másikat, ahol
egymást segítve jutottak el re, támaszai, vigaszai
voltak egymásnak, de együtt mulattak is ha volt
rá alkalom.
Köszönet
Szeretnék köszönetet mondani mindazoknak,
akik a felvonuláson részt vettek, vállalták a
hosszú id betel út viszontagságait és fáradalmait.
Szeretném megköszönni azoknak, akik els
szóra segítették felvonulásunkat fogattal, hintóval, köszönet a lovasoknak, id. Lukács József
(Diósjen ), ifj. Lukács József (Diósjen ),
Wirsinger család (Berkenye), Kovács János
(Vác), Varga Mihály és családja, valamint baráti
köre (Rétság), Kötél Miklós (Diósjen ), Kovács
Gábor (Diósjen ), Lakatos Ern és Szalai János
(Diósjen ), Molnár István (Csippatt) (Diósjen ),
Kovács Ferenc és családja (Diósjen ), Szabó
Norbert és családja (Diósjen ), Posnyák Klára és
kedvese, Csuhara János (Diósjen ), Varga
Mihály baráti köre (Rétság), Miklós István
(Diósjen ), Csendes Gábor (Diósjen ), Kovács
Máté (Diósjen ), Csuhara Zoltán (Diósjen ),
Kovács Csaba (Diósjen ), Kovács Ferenc
(Diósjen ), Lestyán Hugi (Diósjen ) és barátn je, és egy h s, aki Kóspallagról 1,5 órát lovagolva érkezett meg hozzánk a felvonulásra, és még
nagyon sokan akiknek a neve nem is ismert, de
akik rááldozták szabadidejüket a rendezvényre.
Továbbá megköszönöm munkáját Lukács
Tímeának, a Kámor fogadóban dolgozóknak, a
segít knek, akik nélkül mindez nem jöhetett
volna létre.
Megköszönöm a Romalehopp táncegyüttes és
a K szirt Táncegyüttes tagjainak.
És végül, de nem utolsó sorban a menetet
kísér Csuhara János vajdának és alattvalóinak
Oszkár szamárral, vagyis a „cigányok”-nak
tartozok mégy egy „köszönöm”-mel. És elnézésüket kérem azok nevében, akik inzultálták ket
(sajnos volt ahol bottal).
A felvonulók nevében pedig szeretném
megköszönni azon lakótársaink hozzáállását,
akik süteménnyel, üdít vel, borral és tapssal
jutalmazták fáradozásukat. Isten tartsa meg jó
szokásukat, és jöv re legyenek minél többen,
akik példájukat követik.
Repiczki Zsuzsanna

2007. szeptember hó
Gondolatok a hitoktatásról
Elkezd dött egy új tanév. Reménykedve és szorongva készülök én is,
pedig nem el ször fogom átlépni
az iskola küszöbét! Mégis a torkomban dobog a szívem, mert
visszacseng egy anyukával folytatott beszélgetés utolsó mondata:
„… én nem kényszerítem a gyermekemet, hogy hittanra és templomba
járjon.” Igen, ebben a mondatban
az édesanya „mérhetetlen szeretete” nyilvánul meg. Nem kényszeríti
gyermekét semmi olyasmire, amil nincs azonnal látható, érzékelhet eredmény. Arról azonban nem
szabad elfeledkezni, hogy a szül i
szeretet mennyi kényszert alkalmaz
akkor, amikor megtanítja a gyereket helyesen tisztálkodni, illedelmesen beszélni, köszönni, kulturáltan étkezni és nem utolsósorban
iskolába járni, a feladatokat lelkiismeretesen elvégezni, és végs
soron rákényszerítjük a gyógyszer
bevételét is, mert attól meggyógyul. Ilyet is hallottam már: „…majd
megkérdezem a gyermekemet, és
ha akar hittanra járni, majd beíratom, egyébként pedig majd, ha
nagy lesz, eldönti, mit szeretne.”
Én err l azt gondolom, hogy
amit nem ismertem meg, amellett
nem tudok dönteni- sem most, sem
kés bb! Egészen egyszer en azért,
mert fogalmam sincs, hogy ki,
vagy mi mellett kellene döntenem.
Álljon itt válaszként a II. Vatikáni
Zsinat GRAVISSIMUS EDUCATIONIS kezdet deklarációjából:
„Az Egyháznak- átérezvén súlyos kötelezettségét, hogy odaadóan kell gondoskodnia minden
gyermeke erkölcsi és vallásos nevelésér lfokozott szeretettel és segít készséggel kell azok
mellett állnia, akik nem katolikus iskolába
járnak, és ilyenek nagy számmal vannak. …A
szül ket pedig figyelmezteti az Egyház: súlyos
kötelességük, hogy biztosítsák, s t sürgessék ezt
a segítséget gyermekeik számára, hogy a keresztény nevelés együtt tudjon haladni az evilági
képzéssel.”
Az id teljességében beletestesült a világba a legnagyobb segít ,
az Úr Jézus. Keresztelkedése után
barátkozott és tanított. Szeretni
tanított és egy kijelölt keskeny úton
járni tanított. S teszi ezt azóta ismióta ott ül az Atya jobbjánSzentlelke erejével. Talán attól
félnek azok a szül k, akik nem
kényszerítik gyermekeiket Jézus
megismerésére, hogy jobbá válhatnak utódaik, mint k maguk? Attól
félnek, hogy keresztény lelk és
élet gyermekeik által Magyarország újra felemelt fejjel állhat a
nemzetek (szorító) gy jében,
mert Szt. István királyunk öröksége
élhet?
Ezeket a kérdéseket nem én
fogom megválaszolni. Én csak
kérni szeretnék szinte szívvel,
alázatosan az Úr Jézus szavaival:
„Hagyjátok, hadd jöjjenek hozzám
a kicsinyek, ne akadályozzátok
ket, hisz ilyeneké az Isten országa.”
Gy ri Sándorné
hitoktató
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szi elmélkedések
Szent Mihály hava az élet szépségét zeng nyár után a h vösre
forduló esték, no meg a
„vénasszonyok nyarát” is hozza.
Ellenben nem tudjuk milyen rendkívüli id járási jelenségek változtatják meg a megszokott szép szi
napokat. A globális kihívások felforgatják az emberek életét. A
tudások bármilyen tudományos
megoldást is találnak a bajokra, a
tönkretett környezetet, a legdrágább örökségünket nem tudják
visszaállítani.
A magyar gazda ember, de a
jelenlegi világunkban a kistermek számára a szeptember-októberi
hónapok az szi betakarítás és az
szi nagytakarítás id szakát jelentették. Néhány évtizeddel ezel tt
még falunkban is az szi szüret
volt az éves munkának a legszebb
ideje.
Még emlékezhetünk rá, – id sebbek – hogy a sz dombok
mennyi gyümölcsöt termettek. A
sz
mellett a körte, alma, gesztenye, dió ami jelent s terméssel
látta el a falu gazdáit. Mert ha
végignézzük ezeket a dombokat:
Öreghegy, Vágotterd , Vörösharaszt, Kápolna, akkor Ady Endrének a sorai juthatnak az eszünkbe:
„Elvadult tájon gázolok:
s, buja földön dudva, muhar.
Ezt a vad mez t ismerem,
Ez a magyar Ugar…”
A történelmi id k változásával
megváltoztak a mi igényeink is, de
vajon mindig a jó irányba? seink
elbeszéléséb l tudhatjuk, hogy a
XIX. században a jenei sz termelés is hírneves volt a környéken.
Egerb l hozták a sz lészeket, akik
a jenei dombokon a sz t elültették. Valószín ebben az id ben
épült a jenei pincesor.
Az itt megtermett gyümölcsöt a
felvidéki bányavárosokba szállították lovas kocsikkal, fel Beszterce-

bányáig. Egy ilyen vásári út három
napos volt, els nap az odaút, második nap a vásár, ahol az eladott
gyümölcs értékéb l be lehetett
vásárolni, harmadik nap a hazaút.
A jenei sz lészetet a XIX. század végi Filoxéravész tette tönkre,
teljes egészében. Ezután az Amerikából származó direkt term fajtákat (otelló, nova, konkordia) honosították meg, amely borászat céljára jelentéktelen min séget produkált.
Hát igen, gondolhatjuk, hogy
Amerikából sem minden jó, amit
hazánkba hoznak, példaként még a
burgonyabogarat említve többek
között. Sok magyar tudós és szakember gazdagítja az amerikai társadalmat, mi pedig ezt kaptuk
„cserébe”.
A magyar nemesítés rezisztens
sz k valódi hungaricumok. Ezek
telepítése valamilyen oknál fogva
kimaradt a jenei sz dombokról.
Lassan már ott tartunk, hogy a
falunknak nem lesz olyan jellegzetes gyümölcse, amely öregbítené
hírnevünket. Kivéve talán a dió,
mivel falunk nevét is adja. Sz l már annyi sem terem, hogy egy
pince megtelne a ned jéb l. A
málna termelése is visszaesett az
elmúlt években a felvásárlási árnak
köszönhet en.
Gondolkodnunk kellene mit is
lehetne tenni az elvadult sz dombokon, hogyan tudnánk hasznosíthatóvá, gyümölcsöz vé tenni. Értékünk akkor lehetne a pincesor, ha
azt nemcsak látványosságnak tartanánk. Jó lenne az utódainkra egy
értékes, gyümölcsöz , idegenek
által is elismert, környezetéhez
megfelel igazi magyar kisfalut
hagyni.
Mindez rajtunk múlik, most él
diósjen i polgárokon.

békén és a megértésen alapul. Az
ilyen állameszme – mely a keresztény valláson alapul – az európai
jöv nek egyedüli megment je, és
mint ilyen, hozzá fog járulni ahhoz,
– hogyha Isten megsegíti népünkethogy ilyen Európa épüljön fel a mi
segítségünkkel is.
Vsmy

Börzsönyi hegyi félmaraton – Utóélet és folytatás

Nemrégiben rendezte meg a Börzsönyi hegyi
félmaraton névre keresztelt futóversenyét a
balassagyarmati székhely Ipoly Erd Zrt. Az
idén el ször kiírt pénzdíjas versenyre 206 sportoló nevezett be, a nézel kkel, családtagokkal,
kísér kkel együtt mintegy félezren látogattak el a
szép fekvés községbe. A rendezvény sikerét
látva a szervez k szándékai szerint a jöv ben is
lesz hasonló megmérettetés.
A félmaratoni távon kívül a szervez k 7 kilométeren is kínáltak versenyzési lehet séget és a
gyerekek is kipróbálhatták magukat, 3,1 kilométeren. A szépséges természeti környezetben,
kiváló szervezés mellett megtartott rendezvény
utóéletér l a szervez kkel beszélgettünk.
– Miért éppen futóversenyt rendezett a cég? –
kérdeztük Haraszti Gyulát, az Ipoly Erd Zrt.
vezérigazgató-helyettesét, aki maga is amat r
hosszútávfutó.
– A technikai sportokat praktikus okokból nem
pártfogoljuk erdeinkben – a futás azonban még a
kerékpározásnál is sokkal inkább „a környezetbe
illeszthet ”! Az erd – különösen hegyvidéki
terepadottságok mellett – kiváló feltételeket kínál
ehhez a sportághoz. Emellett említést érdemel,
hogy a cégnél hobbiszinten jó néhányan köt dünk a hosszútávfutáshoz.
Ami a versenypályát illeti, próbáltuk azt úgy
kialakítani, hogy adottságait a tájfutók és az utcai
futók is kedvez nek találják. Utóbbiak ugyanis a
terepen való tájékozódástól ódzkodnak, a tájfutók pedig az aszfalttól. Erdészeti útjainkon
azonban – reményeim szerint – úgy használtuk ki
a lehet ségeket, hogy mindenki számára alkalmas legyen a versenypálya.
– Mik a terveik a jöv ben?
– A versennyel haladó hagyományt kívánunk
teremteni! A tapasztalatok alapján elgondolkodVsmy tunk azon, hogy jöv re hosszabb távú, maratoni
pályát is kijelölünk a Börzsönyben. A szervezés
lehet sége 300–400 sportoló és a kísér k fogadására is adott. A szórakoztató, ismeretterjeszt
szabályszer en hívta össze jelen ülésre. Bejelen- programokkal f szerezett verseny családi renti, hogy az ülés összehívása azért vált szükségessé, mert a teljes presbitérium összehívása csak
rend rhatósági engedély alapján volna lehetsé- Magvet havában
ges; ezt azonban mi, mint az egyház életének
vös arany szél lobog, leülnek a vándorok.
szabadságát sért lehet séget az egyház vezet sége nem kívánja igénybe venni. Végül sajnálat- Kamra mélyén egér rág, aranylik fenn a faág.
tal emlékezik meg a bizottság két érdemes Minden aranyságra itt, csapzott sárga zászlait
tagjának Molnár Bálint és Marton M. István eldobni még nem meri, hát lengeti a tengeri.
presbitereknek távollétér l, akik mint politikai
üldözöttek nem lehetnek jelen az ülésen. Kéri a
bizottságot, hogy az ismertetett körülményekre Öreg gazda szerint
tekintettel az egész presbitérium felel sségének Törni kell a kendert, elrakni zöldséget,
átérzésével hozzák meg határozataikat a tárgyaKösd a gyenge fát, a biztosítás végett.
lásra került kérdésekben.”
Érdekes lenne talán a helyi, vagy Rakd a gyümölcsmagot jól készített ágyba,
a járási párt apparátus jegyz köny- A fák töve körül el kel már a trágya.
veit is átnézni, vajon hogyan érté- Szüretelj bort, mézet, hogy télire maradjon;
kelték és magyarázták intézkedése- A káposztát kint ne felejtsed a fagyon.
iket. Emlékezet szerint a politikai Ha küls munkád kész, tisztítsd ki a kutat,
internálás (köznyelvben börtön) Aztán házad körül csinálgasd az utat.
más helyi személyeket is érintett.
Ezenkívül egyéb retorziók is volMunkanélküli pedagógus
tak, amivel megfélemlítették a
gyermekfelügyeletet
vállal
forradalomban résztvev k, vagy
családtagjaik életét. Lehetett az
06 30 6376658
iskolás gyermek netán eminens

Régi id k- régi emlékek
„Isten áldotta boldog ember az,
kiben Istenhez való kegyességnek
és Hazájához való szeretetinek
fáklyái lobognak”
(Milotay Nagy István)
Az 1956-os forradalom eseményeir l, a faluban történtekr l írásbeli emlékek nem nagyon maradtak. Az id sebbek emlékezhetnek
még, talán még azok is akik iskolába jártak akkor. Szeretnénk ezeket
feleleveníteni és kérjük akinek
bármilyen emléke, fényképe, dokumentuma van juttassa el a szerkeszt knek.
Tudjuk, hogy a forradalom után
a megtorlás id szaka következett.
Erre találunk utalást a Református
Egyház Presbitériumának jegyz könyvében. Az 1956. év végi költségvetési tárgyalást nem ejthette
meg a presbitérium, erre csak
1957. július 22-én kerülhetett sor.
Idézve a jegyz könyvb l:
„Lelkészelnök megállapítja, hogy a presbitérium által megválasztott bizottsági tagokat

tanuló, de nem juthatott csak véletlen folytán középiskolába, egyetemr l még csak álmodni se merhetett. Október 23-a megünneplésére készülve elgondolkodhatunk
azon mi is lett volna országunkkal
a szabadság eltiprásával, nemzeti
eszméink semmibe vételével, Szent
István-i örökségünkkel.
A Szent István-i állameszme a
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dezvénynek is alkalmas, de emellett persze a
sport része marad a fontosabb. A verseny apropóján igyekszünk az erd t gondozó erdészek
szerepét, munkáját minél szélesebb körben
bemutatni, népszer síteni.
Lengyel László, az Ipoly Erd Zrt. közönségkapcsolati vezet je, a verseny egyik szervez je,
kérdésünkre elmondta, hogy a börzsönyi
félmaratonra benevez futók a lehet legszélesebb rétegét képviselték a hazai futótársadalomnak.
– Egészen különböz múlttal rendelkez sportolók is részt vettek a rendezvényen, volt fél- és
ultramaratonista, tájfutó és utcai futó, pályaversenyz , profi és hobbiszint versenyz egyaránt.
A n k között is, a férfiak között is szinte minden
korosztály képviseltette magát. A hazai
maratonisták elitje jött el Diósjen re és a hét
kilométeres távon is sokan kipróbálták magukat.
A hegyes-völgyes terepviszonyok mellett a
gy ztes egy óra hét perces ideje nemzetközi
szinten is kiemelked teljesítménynek tekinthe!
– A pénzdíjak bizonyára jelentettek némi vonzer t…
– Igen, ez bizonyára növelte az érdekl dést.
Utóbbihoz azért az is kellett, hogy profi sportolók számára is megfelel ek legyenek a körülmények is, a pálya is. A számítógépes nyilvántartásnak köszönhet en nagyon gyorsan sikerült
eredményt hirdetnünk, a szervezés technikai
részének megszervezésében is szereztünk tapasztalatokat. A verseny visszajelzései nagyon jók, a
kés bbi rendezvényeken is emlegették a résztvek a börzsönyi hegyi félmaratont. Ebben mások
mellett sokat köszönhetünk a technikai megvalósításban sokat segít Futapest Clubnak.
Annyit még mindenképpen el lehet mondani
a megmérettetésr l, hogy a védnökségben is
együttm köd diósjen i önkormányzat komolyan vette azt, hogy a község jó híre így szélesebb körben ismertté válhat – ebb l pedig hosszú
távon mindenki profitálhat.
Forrás: Nógrád Megyei Hírlap 09. 21-i száma

sz
Valahol már az sz dalolgat,
és hullanak a gesztenyék,
vad szél-fiúk lombot karolnak,
s kacagva hintik szerte-szét,
valaki jár a szürkületben,
s szívében szi dal fakad,
valaki búcsúval köszönti
a messze- szálló darvakat,
valaki áll a fenyves alján,
s a szeme könnyel lesz tele…
szél sír a park arany- avarján,
s koppanva hull a gesztenye.
Wass Albert
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a diósjen i önkormányzati képvisel testület lapja

Kora szi T zoltóverseny
2007. szeptember 8-án a diósjen i
Sportpályán került megrendezésre
a már hagyományosnak is mondható nyolc éves múltra visszatekint
Rétság térségi T zoltóverseny.
A versenyt a Nógrád Megyei
zoltó Szövetség és a Rétsági
Hivatásos Önkormányzati T zoltóság szervezte az utóbbi illetékességi területén m köd t zoltó csapatok részére t zcsapszerelés versenyszámban. 16 nevezés érkezett:
5 létesítményi, 4 önkéntes feln tt
férfi, 2 önkéntes feln tt n i, 2 ifjúsági leány, és 3 ifjúsági fiú csapat.
Az ünnepélyes megnyitó 9 óra 30
perckor kezd dött egy t zoltókról
szóló szavalattal, majd a versenynek helyet adó település polgármestere köszöntötte a jelenlév ket
és méltatta a t zoltók áldozatos
munkáját.

A pálya szélén eközben Csurja
László irányítása alatt kis csapat
szorgoskodott a versenyz k ebédjének elkészítésével, babgulyás f tt
a két megtermett üstben.
A verseny sikeresen befejez dött
és minden csapat átvette a jól megérdemelt elismerését Bakos Ferenct l, a T zoltó Szövetség elnökét l. Diósjen Önkormányzata a
verseny legjobb idejét elér csapatának felajánlott egy díszes serleget, melyet Tóth János úr adott át a
nyertes Rétsági T zoltó Egyesület
feln tt férfi csapatának.
A résztvev k jóíz en elfogyasztották a megérdemelt ebédjüket,
majd elköszöntek és elindultak
haza, hogy készen álljanak, amikor
szólítják ket.
A verseny végeredménye
Leány
49,2 mp.
57,8 mp.

1. Diósjen
2. Rétság
Fiú
1. Rétság
2. Diósjen
3. Nézsa
Ezt követ en a K szirt Néptáncegyüttes rövid m sora következett,
ezután Szabó János zoltó alezredes a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatóhelyettese olvasta fel Bajnai Gordon
Önkormányzati és Területfejlesztési miniszter parancsát, melyben
Fábián János zoltó alezredesnek
a Rétsági Hivatásos Önkormányzati T zoltóság parancsnokának 50.
születésnapja alkalmából munkája
elismeréséül aranygy
emléktárgyat adományozott. A gy t
Mez fi Zoltán Rétság város polgármestere adta át. Ezt követ en kezdetét vette a verseny és megindultak a szerelések.

40,9 mp.
48,2 mp.
69,0 mp.

Feln tt - n i
47,2 mp.
1. Nógrád
2. sagárd
55,7 mp.
Feln tt - férfi ÖTE
34,8 mp.
1. Rétság
2. Nógrád
37,1 mp.
3. Diósjen
42,2 mp.
4. sagárd
48,3 mp.
Létesítményi
37,0 mp.
1. CF MAIER
2. TDK
38,5 mp.
3. KNAUS
38,8 mp.
4. ERD KÉMIA
44,5 mp.
5. SPEKTIVA
64,0 mp.

2007. szeptember hó

Labdarúgás
2007. 08. 26-án megkezdte szereplését a Diósjen i SE férfi feln tt-,
és ifjúsági csapata a megyei II.
osztály nyugati csoportjában.
A bajnokság egyb l jól kezd dött! Technikai okok miatt az els
fordulót azonnal elhalasztotta a
Balassagyarmati Labdarúgó Szövetség, és a versenynapot áthelyezte október 23-ra.
Feln tt csapatunk 21 f igazolt
játékossal, ifjúsági csapatunk 14 f
igazolt játékossal indult neki a
2007-2008-as évi bajnokságnak.
Ifjúsági csapatunk játékán még
látszik, hogy most játszanak el ször együtt a játékosok. Nehezen,
de nem remény nélkül indult a
bajnokság. Els
mérk zésükön
Nógrádkövesd ellen 2:2-es döntetlen értek el. Második fordulóban
Patak csapata ellen ismét 2:2-es
döntetlent játszott a gárda. Bercelen már megmutatkozott annak a
munkának az eredménye, melyet
Simon János edz vezetésével
végeztek a fiatalok. Bercel – Diósjen 0:5. Szeptember 16-án Becske
ellen már megmutatta oroszlánkörmeit a társaság: Diósjen – Becske
4:0. Persze minden örömbe egy kis
üröm is kerül: Ipolyszög – Diósje4:1.
Összegezve az elmúlt id szakot,
ifjúsági csapatunk a vártnál jobb
teljesítményt nyújtott. Lassan öszszeszokva, egymás játékát megbecsülve folyamatos fejl dés el tt áll
csapatunk. A srácok tisztességgel,
becsülettel és kulturáltan játsszák a
játékot. Játékukat és fejl désüket
látva bátran kijelenthetjük, hogy
helyük van a bajnokság fels régiójában. S t! De most még ne
mondjuk ki. Lehet, hogy nagy
meglepetésben és örömben lesz
részünk a bajnokság végére?
Feln tt csapatunkkal más a
helyzet. Itt már vegyesebb a kép.
Sajnos nehezen és zökken kkel
indult a bajnoki szereplés. A sorsolás szeszélye úgy hozta, hogy a
megye II-ben újonc csapatunk
mindjárt a leger sebb együtteseket
kapta ellenfeléül. A nyitány nem a
legjobban kezd dött, bár a mérk zéseken látszott, hogy nincs ok az
elkeseredésre. Az els mérk zés
nem az elképzelések szerint alakult, Diósjen – Nógrádkövesd
1:2. A második már jobban tetszett! Diósjen – Patak 2:0. Majd
megint egy kisiklás következett:
Bercel : Diósjen 2:0. És beindult
a gépezet! Diósjen – Becske 5:1,
Ipolyszög – Diósjen 0:1!
Most szeptember 30-án csapatunk Kétbodony együttesét fogadja.
A megyei futballhoz ért k szerint oda kell figyelni együttesünkre, mert minden esélye megvan az

1–5 helyezés valamelyikének megszerzésére.
Lányainkról, asszonyainkról
ugye senki nem hitte, hogy itt a
Börzsöny lábainál komoly n i
futball van kialakulóban? Pedig
igaz! Pár lelkes sportszeret gondolt egy nagyot, és amit megálmodott, azt meg is valósította.
Aki figyeli az eseményeket,
tisztában van azzal, hogy diósjen i
kezdeményezésre még áprilisban
elindult a „Börzsöny” N i Kispályás Labdarúgó torna öt csapattal.
Most pedig szeptember 29-én végstádiumához érkezett. Ezen írás
megjelenésekor már eld lt a kupa
sorsa. Sajnos a lapzárta magát a
tornát megel zi, ezért tudósítást az
eseményekr l csak az októberi
számban tudunk közölni. Bízunk
benne, hogy csapatuk jó szereplésével a legjobbnak kijáró serleget
emelheti a magasba!
Az ifjúsági bajnokság állása
1. Nagyoroszi
5 5 0 0 21-11 15
2. Ipolyszög
5 4 1 0 11-2 15
3. rhalom
5 4 0 1 30-11 12
4. Magyarnándor 5 3 1 1 14-5 10
5. Bercel
5 3 0 2 9-11
9
6. Diósjen
5 2 2 1 14-6
8
7. Érsekvadkert 5 2 1 2 8-16
7
8. Nógrádsáp
5 2 0 3 9-15
6
9. Nógrádkövesd 5 1 2 2 9-7
5
10. Dejtár
5 1 2 2 16-17 5
11. Kétbodony
5 1 2 2 8-16
5
12. Patak
5 1 1 3 8-10
4
13. Becske
5 1 1 3 8-12
4
14. Nézsa
5 0 3 2 8-13
3
15. Keszeg
5 1 0 4 4-13
3
16. Hugyag
5 0 1 4 3-13
1
A feln tt bajnokság állása
1. Nézsa
5 5 0 0 15-2 15
2. Nógrádkövesd 5 4 1 0 16-5 13
3. Érsekvadkert 5 4 1 0 15-4 13
4. rhalom
5 3 2 0 13-3 11
5. Patak
5 3 1 1 10-5 10
6. Magyarnándor 5 3 0 2 16-10 9
7. Bercel
5 3 0 2 11-7
9
8. Diósjen
5 3 0 2 9-5
9
9. Ipolyszög
5 2 1 2 4-4
7
10. Nagyoroszi 5 2 0 3 7-12
6
11. Becske
5 1 1 3 9-15
4
12. Nógrádsáp
5 1 0 4 6-17
3
13. Keszeg
4 0 2 2 4-7
2
14. Kétbodony
5 0 1 4 5-15
1
15. Dejtár
5 0 0 5 4-18
0
16. Hugyag
4 0 0 4 2-17
0
A n i torna állása az
utolsó forduló el tt
1. Szalka I.
27 pont
2. Diósjen
26 pont
3. Kemence
19 pont
4. Letkés
6 pont
5. Szalka II.
6 pont
Hajrá Fiúk! Hajrá Lányok, Aszszonyok! Hajrás Diósjen ! Hajrá
DSE!
Hornos Márton
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