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Az ünnepelni vágyó jenei polgáro-
kat a kés n érkez  októberi es
sem zavarta, hogy részt vegyenek
az október 23-i ünnepségen. Mind-
emellett az is meglepetés volt,
hogy két felállított pavilonban
lehetett megtartani a református
templom melletti turul parkban.
Csabuda Péter képvisel  úr hang-
technikai segédlete és bemondói
szerepe volt az ünnepi program
irányítója.
 A Himnusz hangjai – mint min-
den alkalommal, amikor felhangzik
– bevés dhettek szívünk mélyébe:

„Balsors, akit régen tép,
Hozz rá víg esztend t,
Megb nh dte már e nép
A múltat s jövend t!”

 Ezt követ en Boros Dávid sza-
valata vitte emlékeinket az októbe-
ri forradalom fényes és véres nap-
jaihoz.

Tóth János polgármester úr ün-

nepi beszédében kiemelte, hogy 51
évvel ezel tti – az egész világ cso-
dálatára történt – események a
totalitárius rendszer szétomlásával
1989-ben válhattak valóssággá. A
demokráciát viszont nem lehet
tévútra vezetni, az embereket nem
lehet megtéveszteni. Így utalt az
egy évvel ezel tti pesti megemlé-
kezésekre, tüntet k és rend rök
összet zésére, mely a kormány, a
miniszterelnök hazug ígéreteinek
következménye. Az igazságért, a
szebb jöv ért harcoltak ’56 mártír-
jai, ezeket az eszméket ma is meg
kell védenünk.

Dovák Panka Gyopárka tisztán
cseng  hangjával énekelte a szép
erdélyi dalt: Idegen földre ne siess!

Gy ry Csaba plébános úr össze-
hasonlítást tett az 1456-os nándor-
fehérvári, török birodalom feletti
gy zelem – melyet Hunyadi János
és Kapisztrán János hitbeli meg-
gy dése vitt sikerre, mert tudták:
Velünk az Isten – és az 56-os forra-
dalom között, amikor szintén egy
nagyhatalom ellen vívta élet-halál
harcát a magyar nép. A mai világ-
ban is úgy marad magyar a ma-

Október ünnepén
1956 – 2007

gyar, ha tudjuk: Velünk az Isten.
 Az általános iskola 8. osztályos
tanulói a forradalom napjairól
mutatták be m sorukat.
 Ezután Balla Mihály országgy -
lési képvisel  úr mondta el ünnepi
gondolatait. Hogyan is jutottunk el
október 23-ig? Az ’50-es évek
terrorja, a diktatúra, értelmiségiek,
papok, egyszer  emberek bebör-
tönzése a politikai nézet miatt.
2007. októberében viszont nem-
csak a múltra kell kitekintenünk,
hanem el re kell néznünk, megol-
dani problémáinkat, igazi demok-

ráciát biztosítani utódainknak, nem
a magyar vagyont elherdálni.

Dovák B. József tanár úr rövid
el szavával rávilágított arra, hogy
Isten adta nekünk ezt a földet, ne-
künk kell meg riznünk ugyanúgy,
mint anyanyelvünket. Ezt követ en
gitár kísérettel adta el : Szép sze-
relmem Magyarország.
 A m sorok után az egy eszten-

vel ezel tt felavatott ’56-os em-
lékm  megkoszorúzása követke-
zett. Az önkormányzat és intézmé-
nyei, civil szervezetek, a két egy-
ház, az országgy lési képvisel , a
helyi FIDESZ helyezték el a meg-
emlékezés koszorúit.
 A Szózat eléneklése után a pol-
gármester úr megköszönte a jelen-
létet.
 Köszönet illeti a szervez ket és
szerepl ket egyaránt. 1956. októ-
berében nem az id járást nézték az
emberek, a most megtartott helyi
ünnepséget – tisztelettel emlékezve
az ’56-os h sökre – talán többen is
megtisztelhették volna.

VsMy
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Önkormányzati hírek
Beszámoló Képvisel -testületi

ülésekr l

A diósjen i képvisel -testület két
ülést tartott a szeptemberi falugy -
lés óta.
 Október 2-án a községháza ta-
nácstermében köszöntötte Tóth Já-
nos polgármester a képvisel ket és
a vendégeket. A napirendi pontok
megvitatása el tt beszámolt a köz-
elmúlt eseményeir l:

2007. augusztus 29-én Szalay
Antal alpolgármester a MÁV és
a VOLÁN menetrend egyezteté-
sén vett részt Balassagyarmaton.
Szeptember 3-án 70 zsák ruha
érkezett a rászorulók támogatásá-
ra a hátrányos helyzet eket tá-
mogató Láncszem alapítványtól
Szeptember 5-én újabb élelmi-
szerszállítmány érkezett a szociá-
lisan rászorulók megsegítésére, a
fuvart Juhász Attila bonyolította
le, melyért az Önkormányzatnak
fizetnie nem kellett. 2700 kg volt
a tömege.
Szeptember 8-án Németország-
ból érkezett meg adományként a
szarkofág, melyet Vasas András
úrnak köszönhetünk, hazaszállí-
tásáról az Önkormányzat gon-
doskodott.
Szeptember 10-én Balassagyar-
maton az Észak-kelet Pest Nóg-
rád Megyei Regionális Hulladék
Gazdálkodási Társulat tartotta
ülését, ahol tájékoztatót tartott
Gémesi György a Társulat elnö-
ke. Témája: a kerepesi rendezési
terv elfogadása, vácrátóti hulla-
déklerakó kiváltása, pénzügyi
helyzet, a bezárt szeméttelepek
rekultivációja.
Szeptember 12-én az el  élel-
miszerszállítmányhoz plusz
mennyiség 1700 kg érkezett,
amelyet Marton István vállalko-
zó szállított haza, ingyen.
Szeptember 13-án részvétel a
Göllesz Viktor Rehabilitációs In-
tézet megalakulásának 50. évfor-
dulójára rendezett ünnepség. Ta-
lálkozó Forgó Györgyné szakál-
lamtitkárral, Becsó Zsolt Megyei
Közgy lés elnökével, Lombos
István országgy lési képvisel -
vel, ill. több intézményvezet vel.
Szeptember 19-én megbeszélés
Sólyom Péterrel és Lantos Lász-
lóval a Salgóterv Mérnöki és
Környezetvédelmi Bt. épít mér-
nökével és vezet  tervez jével a
belterületi földutak kérdésében,
valamint az orvosi rendel  mel-
letti park árkának lecsövezésér l,
és az ehhez szükséges terv és ár-
ajánlat elkészítésér l.
Szeptember 23-án vasárnap a
református gyülekezetben Gott-
fried Richárd lelkipásztor úr be-
iktatása.
Szeptember 25-én részvétel a
jegyz  asszonnyal, valamint

Nógrád és Berkenye polgármes-
ter asszonyaival Poroszlón a jog-
talanul igénybe vett közm fej-
lesztési hozzájárulás témáját
érint  konferencián. Itt sikerült
az érintett önkormányzatok
egyetértésében megfogalmazni
egy levelet, melyet a miniszte-
reknek, és minden érintett képvi-
sel nek elküldtek.
Szintén szeptember 25-én Bán-
kon megbeszélés a LEADER-rel
kapcsolatban. A településünket a
Vadásztársaság mint civil szerve-
zet, Marton István mint vállalko-
zó és az Önkormányzat képviseli.
Mint ismeretes a sz gyi akció-
csoporthoz való csatlakozásunk
meghiúsult, és a váci akciócso-
porthoz csatlakozunk mely talán
el nyösebb lesz számunkra.
Szeptember 26-án Pencen a
LEADER program megbeszélé-
se, a fent említett vállalkozó és
civil szervezettel együtt. Ebben a
programban való részvételünk
sok munkát fog igényelni a helyi
civil szervezetek, és vállalkozók
bevonásával. Ezzel kapcsolatban
Jávorka János a Helyi Vidékfej-
lesztési iroda vezet je, áll rendel-
kezésünkre és tájékozatja az érin-
tetteket a Leader programról.
Szeptember 28-án Szalay Antal
alpolgármester az „Önkormány-
zatok Napja” rendezvényen vett
részt, mely az Önkormányzati
Minisztériumban került megren-
dezésre.
Szeptember 29-én részt vettem a
Börzsöny kupa n i kispályás lab-
darúgó tornán,  melynek záró
mérk zései Diósjen n kerültek
megrendezésre. N i csapatunk
megnyerte a tornát, gratulálunk
nekik. Ugyanezen a napon tartot-
ta megnyitóját a helyi roma ki-
sebbség által rendezett Roma
Nap.
Október 1-jén a képvisel -
testület felhatalmazásával Faze-
kas János Pályázatíróval a Golan
Produkció Épít ipari és Kereske-
delmi BT tulajdonosával megál-
lapodás köttetett az önkormány-
zat pályázati elképzeléseivel
összhangban lév  pályázat figye-
lésr l, és készítésr l.
Október 2-án kistérségi társulati
ülésen a következ  témák kerül-
tek megtárgyalásra: oktatási in-
tézmények társulási lehet ségei,
jelz rendszeres házi segítség-
nyújtás Szociális Alapszolgálta-
tás rendszerének kistérségi kidol-
gozása és bevezetése, bels  el-
len rzési kézikönyv felhasználá-
sa, vállalkozási szerz dés Kistér-
ségi Járóbeteg Ellátó Központ
létrehozása és fejlesztése cím
pályázat elkészítése, tájékoztató
Kétbodony  Önkormányzat Ide-
genforgalmi és Turisztikai hely-
zetér l.

 Els  napirendi pontként a Pénz-

ügyi, ellen rzési és településfej-
lesztési Bizottság a 2007. évi fél-
éves költségvetési tájékoztatóját
vitatta meg és hagyta jóvá az el -
terjesztés szerinti formában a kép-
visel testület.
 A beszámolóról az államháztar-

tási törvény rendelkezik, mivel az
önkormányzat gazdálkodása a mó-
dosított költségvetésen alapul
 Következ  napirendi pont a he-
lyi állattartási rendelet megszünte-
tésével, annak két rendeletben való
újra megállapításával foglalkozott.
Az egyik rendelet az ebtartásra, a
másik az állattartásra vonatkozik,
melynek hatálya nem terjed ki az
ebtartásra.

További témák:
Varga Jakab Ferenc telekalakí-

tási kérelmét elfogadta azzal a ki-
kötéssel, hogy az összes, a te-
lekalakítással kapcsolatban felme-
rül  költség a kérelmez t terheli.
 Közép-Duna- Völgyi Környezet-
védelmi, Természetvédelmi és Víz-
ügyi Felügyel ség a Jen i patak
strandfürd vel szemközti részén
kialakítandó gátakra vonatkozó ké-
rését (szakhatósági engedély meg-
adása) a képvisel testület nem tá-
mogatta, mivel az ellentétes a ren-
dezési tervvel. Rendezési tervét
nem kívánja módosítani.

A képvisel testület a Béke –
Kossuth L. út sarkán lév  közpark
terveztetésére, valamint a község
területén jelenleg hiányzó 16 db
közvilágítási lámpatest kiépítésé-
nek megrendelésére felhatalmazta
a polgármestert.

Diósjen  részt vesz a 2007. ok-
tóber 21. napján Gyenesdiáson
megrendezésre kerül  „Diós” nev
települések I. Országos találkozó-
ján

A képvisel -testület támogatja a
Testvérvárosok Polgárainak Talál-
kozójára – Mira Sintra – 2007.
november hónapban delegáció kül-
dését. A delegáció önkéntes tagjai
maguk el legezik meg részvételi
költségeiket, majd ezt követ en –
amennyiben a pályázati összeg
megérkezik – az önkormányzat
megtéríti költségeiket az abban
foglaltaknak megfelel en.
 Diósjen  község képvisel -
testülete elviekben támogatja a
Rétsági Többcélú Kistérségi Társu-
lásnak a jelz rendszeres házi segít-
ségnyújtás kialakítására irányuló
elképzeléseit.

Tóth János polgármester
felhatalmazást kapott szándék-
nyilatkozat aláírására LEADER
akciócsoport létrehozásához
 Foglalkozott még a testület az
Arany Serleg Gyógyszertár ingat-
lanvásárlási kérelmével, a koráb-

ban értékesített, de be nem épített
telkek ügyével, a központi régió-
hoz való csatlakozás lehet ségével,
szociális kérelmekkel.
 Október 16-án az Általános Isko-
lában, a tantestülettel kib vített tes-
tületi ülést tartott a képvisel testü-
let. Az ülésen részt vett dr. Tóth
Eszter programvezet , aki tájékoz-
tatta a jelenlév ket az iskolával kö-
zösen Diósjen n végzett vízvizsgá-
lati kutatások eredményér l.
 Az iskola 2006/2007. tanévér l
és a 2007/2008. tanév indításáról
Mocsári Gergely iskolaigazgató
tartott beszámolót. Az iskolai gyer-
mekvédelmi munkáról, és a peda-
gógiai program módosításáról is az
igazgató úr tartott tájékoztatót.
 Hátralév  id ben a jelenlév k a
gyerekek körében egyre gyakrab-
ban jelentkez  magatartási gondok-
ról, és azok lehetséges megoldásai-
ról beszélgettek.
 Az október 29-én tartandó követ-
kez  képvisel testületi ülésre min-
den érdekl t szeretettel várunk.
Id pontja: 18.00, helyszíne a Pol-
gármesteri Hivatal tanácsterme.
 Aki a testületi ülésr l több infor-
mációhoz szeretne jutni, elolvas-
hatja a nyilvános ülésekr l készült
jegyz könyveket a polgármesteri
hivatalban.

sz

Utak, vízelvezetés
Tájékoztatom a tisztelt lakosságot,
hogy a falugy lésen elhangzottak-
nak megfelel en az önkormányzat
elkezdte a Csokonai és Vörösmar-
ty utcák kátyúzását, valamint zú-
zott k vel történ  megszórását. A
munkálatok ezen a területen hama-
rosan elkészülnek. A vízelvezetés
nem mindenhol oldható meg teljes
kör en. A József Attila utcában is
sikerült  az árkot kiásni  és a víz út-
ját szabaddá tenni. Az érintettekhez
azzal  a  kéréssel  fordulok,  hogy  az
átjárók, hidak kialakításakor kell
méret  átereszeket alkalmazzanak.
Hamarosan a Jog utca hegy felöli
részén  kezdjük  meg  a  zúzott  k
szórását, valamint a Haladás utca
focipálya melletti, Föld út felöli
része kerül kátyúzásra.

Tóth János
                                    polgármester

„Idegenben” kapott
taps duplán számít

Korábban sokat töprengtem, vajon
mik azok a dolgok, melyek össze-
hozhatnak embereket. Tudtam,
hogy ilyen közösségalkotó er  a
munka, a sport, vallás, a közös
hobbi, és sok más tevékenység, de
arra nem gondoltam, hogy egy szó,
amely benne van a település nevé-
ben, melyben élünk, képes meg-
mozgatni embereket. Mikor május-
ban úgy döntött képvisel testüle-

  Eredeti
el irányzat

Módosított
el irányzat

Bevétel 344.101 e Ft 357.008  e Ft
Kiadás 315.601  e Ft 328.508  e Ft
Tartalék 28.500  e Ft 28.500  e Ft
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A községekben m köd  kisebbségi
önkormányzatok központi éves
támogatása 640.000 Ft. Ebb l kell
fedezni a teljes évi tevékenységet.
Ez az összeg egy-egy ember szá-
mára talán soknak is t nhet, külö-
nösen, ha egy hátrányos helyzet
társadalmi csoport tagjaként nézi a
világot. Azonban, könnyen belát-
ható, hogy ebb l legfeljebb az
alapvet  m ködés költségeit lehet-
ne fedezni. Ha egy kisebbségi
önkormányzat, nem elégszik meg a
formális léttel, azaz valódi tevé-
kenységet is akar folytatni, akkor
ehhez az összeghez még jelent s
támogatást kell szereznie.
 Szerencsére több pályázati lehe-

ség van a romák részére is. De
ehhez azt is tudni kell, hogy egy
pályázat elnyeréséhez jelent s
önrészt kell biztosítani a pályázó
szervezet részér l.
 A CKÖ ebben az évben el ször
élt ilyen pályázati lehet séggel. A
Magyarországi Nemzetiségi és
Etnikai Kisebbségekért Közalapít-
vány három rendezvény támogatá-
sára összesen 525.000 forint támo-
gatást biztosított. Az önrész
450.000 forint volt.
 Ebb l a következ  rendezvénye-
ket tartottuk:
 Roma Hagyomány rz  és Fel-
zárkóztató Tábor: 2007. július 16-
22. A táborban résztvev k számára
az alábbi foglalkozásokat biztosí-
tottuk:

Cigány népismereti foglalkozá-
sok
Tanulás-módszertani tréningek
A Romale Hop Cigány Tánccso-
port felkészítése a 2007-08-as
évadra
Kulturális felzárkóztatás (múze-
umlátogatás)
A csörögi és diósjen i cigány
fiatalok közötti barátság meger -
sítése II. Börzsöny-vidéki Ci-
gány Tehetségkutató M vészeti
Fesztivál 2007. augusztus 25.
3 órányi id tartamban 57 f  sze-
repl vel 29 m sorszám Diósje-

, Csörög, Borsosberény, Gö-
döll , Bükkszenterzsébet roma
közösségeinek képviseletében.
Néz k száma kb. 150 f .
Zs ri 6 f : Bari Janó fest -
vész elnökletével a hely általános

iskola tanáraiból és az érintett
települések képvisel ib l össze-
állítva.
A  CKÖ  Roma  Napja  2007.
szeptember 28-29.
Bari Janó fest vész kiállítása
az Általános Iskola Galériájában
A nyárvégi tehetségkutató feszti-
vál legjobbjainak m vészeti be-
mutatója
Börzsönyi Roma Foci Kupa
(Diósjen , Nagymaros, Vámos-
mikola)
Megvendégelés (300 adagos
bográcsos)
Bódi Jen szintetizátorm sora
Kabóca Egyesület (Biatorbágy)
ruhasegélyének szétosztása.

 A fenti rendezvények közül a
legmagasabb színvonalon a Tehet-
ségkutató Fesztivált tudtuk megtar-
tani, ennek kiváló sajtóvisszhangja
volt a roma médiában (C Rádió). A
nyári tábor is beváltotta a hozzáf -
zött reményeket. Jó tanulság volt
látni, hogy a csörögi gyerekek
mennyivel fegyelmezettebbek, jól
neveltebbek, mint a jeneiek.
 A  Roma  Nap  sajnos  túl  közel
esett az augusztusi Fesztiválhoz.
Az el re kit zött rendezési id
ütközött a CivilDió Fesztiváljával,
ezért két héttel korábbra kellett
hozni. Sem szervezettségben, sem
a közönség érdekl désében nem
értük el azt, amit szerettünk volna.
 Külön köszönjük, hogy a Közsé-
gi Önkormányzat az Általános
Iskola épületét ingyen biztosította a
rendezvények lebonyolítására.
 A tábor létrejöttét, a rendezvé-
nyek technikai lebonyolítását a
Kabóca Egyesület (Biatorbágy)
helyismerete és szervez  munkája
segítette: Külön köszönettel tarto-
zunk: Tárczy Juditnak (a tábor
háziasszonya, tanulás-módszertani
foglakozások, bütykölde) és a
CKÖ küls  gádzsó támogatójának,
Kriska Györgynek (pályázatíró,
táborszervez , lóti-futi).
 Jelenleg még van egy elbírálás
alatti pályázatunk a MACIKA
(Magyarországi Cigányokért Közala-
pítvány) Roma Kulturális Alapjához
benyújtva. Vámosmikola és Csörög
Kisebbségi önkormányzatával közö-
sen szervezzük a ’Roma Karnevál
2008’ elnevezés  programot.

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat
kulturális rendezvényei

tünk, hogy eleget tesz Gyenesdiás
község felkérésének, és részt vesz
a „diós” nev  települések országos
közösségében, nem nagyon bíztam
a megmozdulás sikerében.
 Mindezek ellenére október 21-én
az els  találkozó alkalmából mint-
egy 30-an kerekedtünk útra, hogy
leküzdve a köztünk lév  270 km
távolságot, részt vehessünk a prog-
ramokban. Együtt utazott diák,
nyugdíjas, polgármester, vállalko-
zó, s volt, akit az egész család elkí-
sért.
 Házigazdánkkal együtt 6 „diós”
nev  település vetélkedett egymás-
sal sz kebb hazájuk bemutatásában
és kulturális m fajokban. Diósjen
bemutatására Repiczki Zsuzsanna
és Hustyava Zoltán készített egy
jól sikerült, sok információval és
fotóval illusztrált számítógépes
prezentációt, polgármesterünk se-
gítésére.  Ezzel olyan emberekkel
ismertettük meg falunkat, akik ad-
dig azt sem tudták, hol helyezkedik
el Magyarország térképén Diósje-

.
 M vészeti bemutatóját úgy állí-
totta össze a K szirt néptáncegyüt-
tes, hogy abban saját táncunk mel-
lett megmutatkozzon a tágabb haza
néptáncainak szeretete is, valamint
él ben mutatta be Diósjen  egykor
gazdag népviseletét. Örömmel
konstatáltuk, hogy jelenlétünk nem
csak községünk nevével, hanem
bemutatónkkal is színvonalasan il-
leszkedett a napi programba.
 Miután a polgármesterek felel s-
ségteljes tanácskozással eldöntöt-
ték, hol legyen a következ  évben

megrendezve a találkozó, követ-
kezhetett számunkra a megérde-
melt szórakozás. Rövid városnézés
után hajókirándulás a Balatonon,
várjáték bemutató a diósgy riek ré-
szér l, diófaültetés az esemény em-
lékére, diós ételek italok bemutató-
ja következett, miközben meleg
gulyást és forralt bort kínáltak a
szervez k, az szi, szokatlanul h -
vös balatoni estén.

 Hazautazás el tt Gál Lajos Gye-
nesdiás polgármestere búcsúztatott
bennünket.
 Barátságos fogadtatást, szíves
vendéglátást, méltó búcsúztatást
kaptunk Gyenesdiástól. Köszönjük.
Reméljük, hamarosan mi is bizo-
nyíthatjuk azt a vendégszeretetet,
amit polgármesterünk bemutatkozó
beszédében elmondott a Diósjen
lakóiról.
 Jöv re Budapest mellé, Diósdra
vár bennünket a vándordió. Ké-
szüljünk, mérettessék meg magukat
kulturális csoportjaink, civil szer-
vezeteink, mert az „idegenben” ka-
pott  taps  duplán  számít,  és  er t  ad
mindennapjaink küzdelméhez.

sz.

KÉMÉNYSEPRÉS
Értesítjük a lakosságot, hogy az 1995. évi XLII.
törvény, valamint Nógrád Megye Önkormányzat
Közgy lésének a kötelez  kéménysepr -ipari
közszolgáltatásokról szóló 60/1999. (XII, 01.)
Kgy. rendelete szerint a II. féléves kötelez
kéményseprést

2007. november 06- november 12.
közötti id szakban végezzük.

 Egyben tájékoztatjuk, hogy a 2008. I. félév-
ben április hónapban várható a munkák elvégzé-
se.
 A kémények ellen rzése a 27/1996. (X. 20.)
BM rendelet szerinti tartalommal kötelez ,
ugyanakkor élet-, t z-, vagyon-, és környezetvé-
delmi szempontból rendkívül fontos feladat.

 Amint az Országos T zvédelmi Szabályzat
28.§ (2) bekezdése el írja, "olyan kéményt nem
szabad használni... amelynél a jogszabály,
nemzeti szabvány szerinti vizsgálatot, továbbá a
kémények tisztítását nem végezték el."
 Kérjük a lakosságot, hogy a kéménysepr -
ipari szolgáltatást vegyék igénybe, a munka
elvégzését munkatársunktól követeljék meg,
annak megtörténtét aláírásukkal igazolják. A
számlát gondosan rizzék meg, mert a kés bbi-
ekben ez az elvégzett munka bizonylata, a rajta
szerepl  adatokkal, és aláírásokkal.
 A kötelez  feladat ellátásáért szervezetünket
díj illeti meg, melyet abban az esetben is meg
kell fizetni, ha a dolgozónkat akadályozzák a
munka elvégzésében, vagy a feltételeket nem
biztosítják a munka elvégzéséhez.

NÓGRÁDI TÜZELÉSTECHNIKAI KFT.
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A fenti mondat Hörömp  Gergely
nagytisztelet  nyugalmazott lelki-
pásztor temetésén hangzott el,
amikor is a kisváci templom szó-
székér l hirdette az igét Fónagy
Miklós esperes  úr.  A  templom
zsúfolásig megtelt, mert eljöttek
mindazok, akik a gyászoló család-
dal együtt akartak búcsút venni a
szeretett lelkipásztortól, költ l,
baráttól, családf l, az embert l.
Hitünk szerint ugyanis nem végs
a búcsú, csak egy elköszönés, hogy
abban a mennyei hazában, ahol
nincs könny és gyász együtt fo-
gunk örülni egymásnak. A kör így
lesz teljes, hiszen ennél az Úr asz-
talánál keresztelték, s most itt van
a ravatala is. Itt mondta el hitvallá-
sát szeretett megváltójáról, s vett
kenyeret és bort el ször
konfirmandusként. De mindeköz-
ben egy gazdag életet élt már a
tanulmányai során, s aztán szolgá-
latában is Per csényben, Hévíz-
györkön és Diósjen n. Jó volt
hallani az örökre kisváci szív
prédikátor vándorlásáról, a felejt-
hetetlen barátságról a kés bbi es-
peressel, az apáról, aki e falak
között szolgált, a nagyapáról, akire
olyan szeretettel emlékezett min-
dig, a Duna parti sétákról, és arról
az utolsó úrvacsoráról a kórházban,
ahol megszentel dtek az oly hét-
köznapi eszközök, és amit olyan

„A magyar név megint szép lesz,
 Méltó régi nagy híréhez,…”

Az 1956-os októberi forradalom
történetét már ismerik a mai diá-
kok. Az id sebb korosztálynak
emlékeiben élnek azok a felejthe-
tetlen napok, amelyet akár a rádió
hullámain keresztül, akár a falusi
események tükrében, vagy katona-
ként az ország bármely részén
átéltek.
 Azonban volt három évtizednyi
hallgatás, amikor a hatalom meg-
tett mindent a történelem megha-
mísításáért. Korosztályok a hazug
propaganda …körében tanulták a
magyar történelmet és élték életü-
ket.
 Minden történelmi sorsforduló
évtizedek multával kristályosodott
ki: miért is volt szükség, hogy
fiatalok áldozzák életüket a neme-
sebb, a szebb jöv  érdekében?
 Ilyen volt az 1848-as szabadság-
harc és ilyen 1956 októbere. A
forradalmi ifjúság karöltve a be-
csületes dolgozó magyar néppel
szinte puszta kézzel harcolta ki
életlehet ségét attól az uralomtól,
amely népi demokráciának nevezte
magát, de amelyben sem formai-
lag, sem lényegileg sem népi, sem
demokrácia nem volt. A súlyos
politikai megtorlások, az éhezés, a
szegénység, a kötelez  beszolgálta-
tás, a kilakoltatások, a megkínzá-
sok, az idegen csizmák lábnyoma
és sok-sok emberi megaláztatás,
keser ség amely a forradalom
el tti 11 évet jellemezte. A buda-
pesti és a többi magyar fiatal mind-
ezek ismeretében és átélésében kelt
harcra a független és szabad Ma-
gyarország kivívásáért. Józan em-
beri gondolkodás szerint országunk
már úton is haladhatott volna. A
göröngyös tévutat akarta a magyar
nép az októberi napokban kiegyen-
getni, az új utat építeni, amelyet I.
István királyunk kezdett ezer évvel
ezel tt. Néhány pillantással vissza-
tekintve az eseményekre:
 Minden területen, a gyárakban,
egyetemeken, kórházakban, a
sportegyesületekben megalakultak
már az els  napokban a forradalmi
tanácsok, munkástanácsok, nem-
zet rségek. Újjáéledtek a beszünte-
tett politikai pártok. Tisztítót zben
égett a magyar társadalom; a nem-
zeti újjászületés, a magyar semle-
gesség volt a cél. Vörösmarty sza-
vaival:

„És még neked virulnod kell, oh, hon,
Mert Isten, ember virraszt pártodon”

 Ebben a napokban érezték az
emberek, hogy nincs semmi meg-
különböztetés egymás között.
Munka és a harc amely összefogta
a diákot, a katonát, az üzemi mun-
kást, a földm vel  embert, a mér-
nököt, az orvost.
 A hazugság, a nemzeti hamisság,
a félrevezetés hálóját igyekezett
lerázni magáról a magyar nép. A
világsajtó lelkesen üdvözölte a
magyar eseményeket. Számos
nyugati lap el vigyázatra hívta fel

a magyar népet. „A politikai gy -
zelmet gondosan kell rizni, és az
ígéretek megvalósítását nem sza-
bad elengedni.” – írta a New York
Times. Egy angol lapból: „A h si-
esség legnagyobb arányával ismer-
kedtünk meg.” Aztán az ígérgeté-
sekr l is olvasni lehetett: „A ma-
gyarság h siességének jutalma
nem marad el.” Az újságírót talán
most lehetne emlékeztetni írására.
 A világ kommunista sajtói is
szimpátianyilatkozatot adtak ki,
követelve, hogy mind keleten,
mind nyugaton vonják ki az idegen
csapatokat.
 Mindezzel szemben a világpoli-
tikának más volt a célja. A világ
kormányai várakoztak, a „világ-
rendez k” egyel re nem találták
meg a megoldás lehet ségét. A
diplomácia magasiskoláiban nem
tanították, hogy csoda esetén –
amikor Dávid legy zi Góliátot, mi
a tennivaló.
 A veszedelem, amely a forrada-
lom eszmei tartalmát és céljait
fenyegette nem múlt el. A magyar
nép lelkének fellángoló csodatüzét
elfojtotta a durva valóság. A ször-
ny  áradat vérbe temette a csodát.
A világ hatalmai pedig fejüket
elfordítva szégyenkeztek. Sötétség
borult árva, kis, megcsonkított,
kifosztott országunkra. Vajon az
ígéretek hol maradtak?
 Viszont az igazság az, hogy
magától soha, sehol semmi nem
történik. Ezt úgy kell értelmez-
nünk, hogy az egyént l, netán az
egy lázadó embert l, az egy igaz-
ságkeres l. Az egyén kötelessége
az, hogy szerves részévé váljon a
csoportnak, melyhez tartozik. Az
56-os magyar szabadságharcot nem
a magyar nép vesztette el. Az igaz-
ság és értéke csak addig gazdagít,
ameddig a cél, a szándék és a tett
közös. Az árulóknak pedig más a
céljuk, más a cselekedetük, a meg-
ítélésük. ’56 november 4-én ezért
kellett eltemetni a kivívott szabad-
ságot, ezért kellett vérüket áldozni
több száz magyar fiatalnak, ezért
kellett börtönben szenvedni ma-
gyar embereknek, ezért kellett
hazánkat elhagyni sok ezer magyar
testvérünknek.
 Az igazság a mi oldalunkon volt,
mert a „magyar igazság” azonos
azzal az egyetemes emberi igazság-
gal, melynek eredete Istent l való, s
mely igazság védelmére és kivívásá-
ra kardot adott nemcsak Dávid kezé-
be, hanem Attilának, Árpádnak,
Szent László királynak a kezébe is.
 Most is meg kellene látnunk: Va-
jon jó úton halad-e a világ szekere?
 Az 1956. októberi napokra emlé-
kezve sok mindenen elgondolkod-
hatunk, de emeljük ki azt az erköl-
csi normát: Nyújtson valóban test-
vérkezet minden magyarnak, és az
Úristen er t ad újra, hogy megsza-
badulhassunk a gonosztól, s így
építhessünk együtt egy szabad és
igaz új Magyarországot.

VsMy

1956 az igazság tükrébenA kör bezárult
Hörömp  Gergely nagytisztelet  úr temetése Kisvácon

Megjelent

Hörömp  Gergely
Duna-parti élet

cím  kötete

A könyv 500
forintos áron
megvásárolha-
tó a Polgármes-
teri Hivatalban,
a Takarékszö-
vetkezetben és
az Általános
Iskolában –
Dovák B. Jó-

zsef tanár úrnál.

hálás szívvel vettek együtt esperes
úrral, mosolyogva…
A temet  egyik legszebb Dunára
néz  magaslatán a gyászoló gyüle-
kezet énekekkel búcsúzott el, és
érzett együtt a végig a pásztor mel-
lett álló családdal. Csak a szálló
galambok hirdették: nem ez nem a
vég, bár a test megtört, a lélek száll
a magosba, örök fénybe Istenéhez.
A temet  felé hömpölyg  fekete,
csöndes tömeg Vác városát is el-
gondolkodtatta néhány percre,
vajon kinek az emléke el tt tiszte-
leg ez a sok ember? A városban is
sokak által tisztelt, saját szülött
lelkipásztor el tt.

Lengyel László

Nógrádi Gábor több nagy siker-
rel vetített filmnek a forgatókönyv-
í r ó j a ,  n é h á n y  a l k a l o m -
mal együtt dolgozott Koltai Ró-
bert színész-rendez vel (Csocsó,
avagy éljen május elseje!, Sose ha-
lunk meg, Patika).
 A találkozón mintegy 30 tanu-
lónk és hat pedagógus vett részt,
akik tetszéssel hallgatták Nógrádi
Gábor néhol humoros gondolatait
írói hitvallásáról, az olvasás mi-
benlétér l, szeretetér l, könyvei
tartalmáról és keletkezésük el z-
ményeir l. Páran kérdéseket is tet-
tek fel vendégünknek.
 A találkozó végén az író saját
könyveit dedikálta több tanulónk-
nak.
 Iskolánknak pedig 55 ezer forint
értékben ajándékozott könyveket,
melyeket az iskolai könyvtár állo-
mányának b vítésére, illet-
ve diákjaink év végi jutalmazására
fordítunk.
 Hálásan köszönjük! A találkozó
el készítésében való közrem kö-
déséért köszönetemet szeretném
kifejezni Gyetvainé Szorcsik Angé-
lának, a Megyei Könyvtár munka-
társának  és Kovács Lászlónénak,
iskolánk magyartanárának.

Paulínyi János

A "Könyvtárak összefogása a tár-
sadalomért" országos programso-
rozat Nagy Olvashowjának kereté-
ben a Balassi Bálint Megyei
Könyvtár ajándékaként jó hangula-
tú író-olvasó találkozót rendeztünk
október 8-án az általános iskolá-
ban.
 Vendégünk volt Nógrádi Gábor
író, számtalan ifjúsági regény szer-

je.

 A Gyerekrablás a Palánk utcá-
ban cím  könyvéb l filmet is ké-
szítettek. A Petepite 2000-ben Az
Év Gyerekkönyve lett Magyaror-
szágon. 2002-ben a Gyerekköny-
vek Nemzetközi Tanácsa (IBBY)
beválasztotta a világ legjobb gye-
rekkönyvei közé.

Író-olvasó találkozó
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DióFesztivál 2007
"Boldogok, akik észreveszik egy
diófában a bölcs t, az asztalt és a
koporsót, és mindháromban a dió-
fát, mert nemcsak néznek, hanem
látnak is." (Dr. Gyökössy Endre)

Idén már második alkalommal
rendezte meg a CivilDió Egyesület
a DióFesztivált.
 Mint minden rendezvény szerve-
zésénél, nekünk is voltak nehéz
pillanataink, de mint ahogyan a
végeredmény mutatja, sikeres volt.
Ez köszönhet  többek között azok-
nak, a többnyire falun kívülr l
érkezett látogatóknak, akik id t
szántak arra, hogy megismerjék a
programokat.
 A CivilDió Egyesület idén els
alkalommal, a Pet fi utcában, a két
út közötti füves területre diófát
ültetett a Diósjen n 2006.10.14. és
2007.10.13. közt született gyerme-
kek tiszteletére. Fricz János em-
léktáblát is faragott, mely a diófa
mellett került elhelyezésre.
 A hagyományt szeretnénk foly-
tatni, és jöv re ismét szeretnénk
ültetni egy diófát és elhelyezni egy
emléktáblát a falu valamely részén,
hogy legyen emlék mindenkinek,
de legf képpen azoknak, aki tiszte-
letére a fát ültettük.
 Ígéretünkhöz híven több kézm -
ves bemutató volt. Több új résztve-

 is érkezett, így idén ki lehetett
próbálni a papírmerítést, a t zzo-
mánc készítést is. A gyermekfog-
lalkozások az eddigiekhez hasonló-
an a legsikeresebb pontjai voltak a
fesztiválnak. Tóth Ibolyának igen
sok dolga akadt, sok gyermekarcot
kellett kifestenie visel jük örömé-
re. Köszönjük a kitartását!
 Sajnos a helybeli kézm vesek
szégyenl sek voltak ahhoz, hogy
megjelenjenek munkáikkal, így a
látogatók kevésbé ismerhették meg
a diósjen i emberek leleményessé-

gét és ügyességét, de akik ott vol-
tak, igazán egyedi és nagyon szép
tárgyakat állítottak ki. Fricz János-
né kézm ves termékeivel és népvi-
seletes babáival, Ribai Lászlóné

érdekes virágokkal és Strausz Ár-
pád fafaragásokkal mutatkozott be,
Lukács Istvánné pedig gobelin
képeit küldte bemutatni.  Nekik
külön köszönjük, hogy megjelen-
tek.
 Az ismételten megrendezett
DiósSüti versenyre is szép szám-
mal érkeztek nevezések. A beérke-
zett sütiket és tortákat egy hat tagú
zs ri értékelte úgy, hogy nem is-
merték a készít t. Végeredmény-
ként három gy ztest hirdettek, akik
közül egyikük nem vette át nyere-
ményét, hanem a legfiatalabb részt-
vev knek  ajánlotta  fel  azt.  Így  a
DiósSüti verseny extra különdíját
egyrészr l Csurja Kinga saját ké-
szítés  tortájával nyerte, másrész-

l pedig Pálinkás Petra és gér
Eszter, akik közösen dolgoztak.
Innen is gratulálunk nekik is és
mindenkinek, aki süteményével,
tortájával jelentkezett a versenyen.
Idén el ször rendeztük meg az
óvodások és az iskolások körében

Kertészeti- gazdasági
teend ink

Novemberre gyakorlatilag kiürül a
zöldségeskert, csak azok a növé-
nyek, cserjék, díszbokrok marad-
nak kint, amelyeket a legnagyobb
hidegek sem károsítanak. szi
utolsó teend ink közé tartozik:

a talaj-el készítés
szerves és m trágyák kiszórása
szi vetés  magvak, virág-

hagymák ültetése
gyümölcsfa, díszfa ültetés

 A kiszedett növényi részeket
komposztáljuk, a beteg, fert zött
részeket égessük el az önkormány-
zat által megjelölt napokon! sszel
els sorban a lassabban oldódó és a
talajhoz jobban köt  foszfor és
káliumtartalmú készítményeket
adjuk. Részesítsük el nyben a
klórmentes, kénsavas káli m trá-
gyát. A kiszórt m trágyát vagy
szerves trágyát ásással, vagy szán-
tással forgassuk mélyre. Nagyobb
hideg beállta el tt a hidegt  mag-
vakat elvethetjük. Gyümölcsfa
ültetéshez az ültet  gödröt ajánla-
tos a tényleges ültetés el tt 2-3
héttel kiásni, betrágyázni. Gödör
mérete: 60x60x60 cm legyen. A
csemetéket legalább egy éjszakára
állítsuk vízbe. A gyökerek körül
metsszük ki a sérült, törött része-
ket. A gödörben a gyökérzet ne
szoruljon, a szemzés helye az ural-
kodó szélirány felé nézzen. Ügyel-
jünk az ültetési mélységre, ha a
talaj száraz, be kell öntözni 10-15
liter vízzel. A gödör betemetése
után a törzset 15-20 cm magasan
felkupacoljuk a téli kiszáradás és
fagy ellen.
 A vadkárok ellen facsemete
véd hálót használjunk. Védekez-
nünk kell a talajkárosítók (mezei-,
kószapocok, hörcsög, stb.) ellen
téli id ben is, rágcsálók ellen enge-
délyezett készítménnyel.
 Vizsgáljuk át a maradék növény-
véd  szereket, azokat el írás sze-
rint tároljuk. A permetez gépet
kimosva, beolajozva rakjuk el téli-
re. Az egyéb eszközöket, véd ru-
hát, légzésvéd t letisztítva rakjuk
el, hogy jöv re is használni tudjuk.
 Mindezen teend ink után követ-
kezhetnek a borászati feladataink.
Ráér  id nkben pedig ne feledkez-
zünk el a szakirodalom tanulmá-
nyozásáról, mert meghálálja a rá-
fordított órákat.

VsMy

Öreg gazda szerint
Ködös Márton után enyhe telet várhatsz,
Havas Márton után, farkast soká láthatsz.
Szent Erzsébet- napja tél elejét szabja,
Az András napi hó a vetésnek nem jó.

A f teni valót száraz helyen tartsad,
Sz det fagy el tt jól betakargassad.
Tisztogasd a kertet, párosítsd a fákat,
Akkor hajtanak csak tavaszra szép ágat.
A melegágyakba vess retket, salátát,
Ha nagyon hideg van, óvd a méhek házát.
A hosszú estéken végy kezedbe könyvet,
Úgy válaszd, mikor leteszed, tudj többet.

meghirdetett rajzpályázatunkat. Az
els  alkalomhoz képest szép szám-
mal érkeztek rajzok, amik közül
szintén zs ri választotta ki a sze-
rintük legszebbeket. Minden rajz
hamarosan felkerül az egyesület
honlapjára.
 A m sor összeállításánál igye-
keztünk minden korosztályt meg-
célozni, így több, országszerte
ismert fellép  szórakoztatta az
érdekl ket. Idén el ször kiter-
jesztettük a fesztivált más hely-
színre is, így este a református
templomban kamarazenei koncert
volt Lengyelné Zsoldos Em ke,
Lengyel László és a Berkenyei
kamarakórus f szereplésével.
 A napot a DióBállal zártuk, ahol
megválasztottuk a Diókirályn t és
a Diókirályt, akik ezt a címüket
egy évig rzik.
 Nagyon sokaknak köszönhetjük,
hogy ismét létrejött a DióFesztivál.
Így legf képpen a támogatóknak:
az Ipoly Erd  Zrt-nek, a Dekorá-
ció.net Kft-nek. Köszönet jár még
azoknak, aki valamilyen módon
hozzájárultak a lebonyolításhoz, de
legf képpen azoknak, akik az ide-
jüket szánták arra, hogy megszer-
vezzék, hogy el készítsék és lebo-
nyolítsák a második DióFesztivált.
A legszívesebben felsorolnám az 
nevüket, hiszen nem csak a
diósjen iek számára lehetne példa-
érték  a munkájuk, hanem minden
olyan településé, akik valamilyen
ok miatt nem találják meg a kiutat,
nem találják helyüket ebben az új
hozzáállást megkövetel  világban.

V. K.
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sz van. Vége szakadt a kánikulai
forróságnak. Beköszöntöttek az „R
-bet s” hónapok.
 A nap már kés bb kél és hama-
rabb nyugszik, s mintha valami
kedves bágyadtság telepedne az
egész világra.
 Az esztend  lassan leszámol idei
munkájával, jön a természet nagy
pihen  ideje.
 A szeptember még óvatosabb
volt, de utolsó napjaiban már el-
kezd dött. A hegység szárazabb
gerincein sárgulni kezdtek a leve-
lek… Az október már kevésbé
tétovázott. Els  két hete elég volt
arra, hogy a hegyoldalak haragos
zöld színét a sárga, a vörös, a barna
csodálatos kavalkádja, a „börzsöny
-szín”  váltsa fel.
 A hajlatokban bolyhos ködöket
látni reggelente, s a minap a mé-
lyebben fekv  gyepeket csillogó
ezüsttel vonta be a dér.
 Az alkonyattal feltámadó szél
egyre több levelet perdít le a fák-
ról, s terít lassan óarany avarsz -
nyeget lábaink alá.
 A száraz levelek zizegése döb-
bent rá bennünket, hogy valami
megváltozott. Nagyobb lett a csend
és kisebb lett a nyüzsgés. A mada-
rak egy része elköltözött, nincse-
nek hajnali trillák és esti fuvolák.
A télre is itt maradtak halkabban
csivitelnek, s jószerint csak a má-
tyásmadarak fülsért  figyelmezte-
tései és a piros sapkás harkálydok-
torok most is szorgos kopácsolása
hallatszik..
 Pár héttel ezel tt még a szarvas-
bikák diadalmasan zeng  hangja
visszhangzott a szemközti hegyol-
dalból. Lenn a földön, a fák dere-
kán és ágain, s a leveg ben a ro-
varvilág ezernyi faja  rohant, má-
szott, kúszott, repkedett, ásott,
cipelt, rágott, szívott nyüzsgött.
Mára alig látni bel lük valamit.
Pedig itt vannak. Téli álomra be-
rendezkedve bújnak meg a kövek,
letört vastagabb ágak alatt, a fák
kéregrepedéseiben, a föld alatti
járatokban, üregekben, vagy csak
egyszer en az avar jótékony taka-
rója alatt.
    Bizony sietnem kell, hogy ne a
téli hibernált mély álmukban be-
széljek róluk. Mert, hogy most a
Börzsöny állatvilágát szándékozom
bemutatni. Most még nehezebb
helyzetben vagyok, mint legutóbb,
mikor kis hazánk 4000, ezen belül
a Börzsöny  mintegy 2500 fajra
tehet  növényvilágába kellett némi
betekintést nyújtanom. Az állatvi-
lág fajszáma ennél nagyságrenddel
nagyobb. A kutatók  szerint akár
40.000 fajjal is számolhatunk. Nem
is vállalkozom részletes ismertetés-
re, hiszen  e fajok jelent s részét
csak a részterületekre specializáló-
dott kutatók ismerik. Így kihagyom
a talajélet óriási számú alacso-
nyabb rend  fajcsoportjait, és csak
egy pár ismertebb faj néhány kép-
visel jével mutatom be a Börzsöny
állatvilágának sokszín ségét.
    Persze, most is tennem kell egy

pár általános megfogalmazást. Az
egyik az, hogy egy terület   állatvi-
lágának fajszáma jelent s mérték-
ben  a sokféle tápláléknövény és a
változatos búvóhelyet biztosító
növényvilág  gazdagságára vezet-
het  vissza.  A  másik  az,  hogy  a
növényvilágnál említett célszer -
ség és rend, illetve egymásrautalt-
ság a növény és állatvilágot magá-
ban foglaló él világnál  még válto-
zatosabb formában jelentkezik.
 Az állatvilág specifikusabb a
növényeknél, sokkal érzékenyebb a
környezete változására, igaz, neki
jobb a helyváltoztatási (vándorlási)
lehet sége – persze csak, ha van
hova.
    Szokásomhoz híven egy pár adat
az állatvilágot illet en: A növény-
zethez hasonlóan élnek a Bör-
zsönyben olyan állatfajok (ro-
varok), amelyek országunkban
csak itt találhatók (pannon lapos-
futó, rablópille, havasi t zlepke
stb.).
    Sajnálatosan az állatvilágon
belül is van egy sor faj, amelyet a
kipusztulás veszélye fenyeget.
Ezek természetvédelmi oltalmat
élveznek. Így védett 2 kagylófaj,
41 csigafaj, 1 rákfaj, 1 százlábú faj,
15 pókfaj, 390 rovarfaj, 27 halfaj,
18 kétélt  faj, 6 hüll faj, 5 kígyó-
faj, 1 tekn cfaj, 280 madárfaj, és
41 eml sfaj. (Ezek ún. „eszmei
értéke” egyedenként 2.000 Ft-tól
50.000 Ft-ig terjed).
 Ezek mellett „fokozottan védett”
42 rovarfaj, 81 madárfaj és 14
eml sfaj (ezek egyedenkénti esz-
mei értéke 100.000 Ft-tól
1.000.000 Ft-ig terjed. Ennyivel
büntethet  a szándékos elpusztító).
    Érdekességek a rovarvilágból:
    A Börzsönyben (Nagy Hideg-
hegy, ill. a diósjen i Rózsás) él
Közép-Európa legjelent sebb   kis
apollólepke populációja. Hernyójá-
nak kizárólagos tápnövénye a kora
tavasszal nyíló keltike. A kifejlett
lepke viszont egészen más növé-
nyekkel táplálkozik. Megfigyelték,
hogy 92%-ban csak piros, kék,
vagy lila növényeket keres fel.

 A kis apol-
lólepke vé-
dett, dehát
hogyan lehet
megvédeni
egy lepkét?
Befogni és
búra alatt
tartani mind-

egyik egyedet? Nyilvánvalóan
nem. Csak tápnövényei tenyész-
területeinek védelmével lehet biz-
tosítani a faj fennmaradását.
(Többek között ezért nem m köd-
het hóágyú a Nagy Hideghegyi sí
sáncon, mert akkor ott meghosz-
szabbodna a tél, így elmaradna az
odvas keltike kora tavaszi virágzá-
sa)
    Egyes rovarfajok és a magasabb
rend  növények között vannak
olyan kapcsolatok, melyek mindkét
fél részére haszonnal járnak. Ilyen
például a virágok beporzása.

 Az erd  széljárta fels  szintjét
képez  fák zöme szélbeporzású.
Más fajok (akác, hárs, vadgyümöl-
csök stb., ill. az alsóbb, szélmente-
sebb szinteken él  cserje és lágy-
szárú fajok) jelent s részét viszont
különböz  rovarok porozzák be. E
növények általában felt  szín
virágot, virágzatot fejlesztenek.
 A szembet ség és az illat a
virág reklámja, amely a rovarok
figyelmét felkelti hasonlóan a
„vendégeket” csalogató kocsmacé-
gérhez. A terített asztalért a vendé-
gek a növények beporzásával fizet-
nek. (Az illetékes rovar és a kérdé-
ses virág anatómiai felépítése per-
sze mindazt, szinte automatikusan
biztosítja).
 Említettem, hogy a rovarbepor-
zású növények virágzata általában
élénk szín . Könnyen kitalálható,
hogy az éjjeli lepék által beporzan-
dó növények fehérek, esetleg hal-
ványsárga szín ek, viszont bódító
illatúak. (Csak megjegyzem, hogy
a Diósjen i Erdészetnél m köd
éjjeli lepkerajzás vizsgálatára szol-
gáló fénycsapda üzembe helyezé-
sének els  évében – országos leg-
jobbként – 338 éjjeli lepkefajt(!)
fogott be.)
 A növények beporzásánál ma-
radva – vannak „rámen sebb”
növények is, amelyek biztosra
mennek. Különleges, célszer en
elhelyezked  növénysz reikkel a
beporzás megtörténtéig „fogva
tartják” a látogatót.
 Vannak „ravasz” növények,
melyek dögszagot árasztanak,
mellyel az állati tetemeket fogyasz-
tó (felbontó) rovarokat „csapják
be”, szintén a beporzás el segítése
érdekében.
 Aztán vannak horrorba ill  isme-
reteim is. Olyan növények, ame-
lyek végérvényesen bezárják a
naivan odatévedt rovarokat, s ezek
elbomlásából fedezik speciális
táplálékszükségletüket.
    Kedvenceimnél, a hangyáknál
egy kicsit tovább id zöm.

 A han-
gyák álla-
mait kis-
számú
szárnyas

stények
és hímek (mely utóbbiak
„feladatuk” elvégzése után gyorsan
elpusztulnak), esetenként katonák,
és – sokezres egyedszámú – elkor-
csosodott (szárnyatlan) n stények,
a dolgozók képezik.
 A dolgozók – elvégzend  felada-
taik szerint – tovább differenciá-
lódnak. Vannak köztük ivadékgon-
dozók  (ez adja a legnagyobb mun-
kát, mert a bábokat a h mérséklet
és a páratartalom változásaihoz
igazodva napjában többször is a
bolykülönböz  emeleteire kell
hurcolniuk), vannak általunk
Sziszifuszként megcsodált élelem-
hordók, és vannak bolyépít  mes-
terek, melyek pl.  a bolyt csapadé-
kosabb vidéken hegyesebbre és
meredekebb palástúra építik, hogy
könnyebben lecsorogjon róla a víz.
A fiatalabbak általában benn, az

id sebbek inkább kinn tevékeny-
kednek.
 A bolynak parancsnoka, vezére
nincs, mégis bámulatos szervezett-
séggel és intenzitással, mondhatni
hangyaszorgalommal folyik a mun-
ka.
 A hangyák egymást fészeksza-
gukról ismerik meg, egymással
csápnyelv segítségével érintkez-
nek. Csápütögetéssel kérnek egy-
mástól táplálékot, más jellel hívják
egymást, ha nehezebb tárgyat kell
cipelniük, ismét más jellel biztatják
egymást támadásra, védekezésre.
 Az is el fordul, hogy más boly-
ból bábokat rabolnak, melyek kike-

 álcáit rabszolgaként dolgoztat-
ják.
 Esetenként találunk a hangya-
bolyban idegen rovarokat is, me-
lyek nem önszántukból kerültek
oda. Így pl. bizonyos levél és gyö-
kértetvek a hangyák „tehenei”.
Ezeket olyképpen fejik, hogy csáp-
jaikkal azok potrohát simogatják
mire azok – a hangyáknak ked-
venc, cukros váladékot bocsátanak
ki. Tavasszal a hangyák e növény-
tetvek petéib l kikelt álcákat azok
gazdanövényére szállítják, de ha az
id  hidegre fordul, átmenetileg
visszaviszik a bolyba.
 Nem szívesen rombolom a han-
gyák iránt elért rokonszenvüket, de
némely hangyafajnak (pl. pirosfarú
rablóhangya) oly tehene is van,
amelynek váladéka nem táplálék,
hanem a hangyák által szenvedély-
lyel fogyasztott élvezeti anyag. Ez
a szenvedélybetegség széls séges
esetben  a boly pusztulásához is
vezethet, mert elhanyagolják saját
ivadékuk gondozását.
    Némely rovarfajnak elképeszt -
en nagy az érzékenysége. Ilyenek
például a természet csodáinak fel-
fogható pillangók. Van olyan lep-
kefaj, amelynek hím egyede a n s-
ténye által a találkozás érdekében
kibocsátott feromont (illatanyag) 3-
5 km távolságról is érzékelni tudja.
    Ha már az állatok egymásra
találásáról beszélünk, érdekesség-
ként az imádkozó sáskák - a „n i”
nem emancipációja csúcsaként
értékelhet  gyakorlatát - még min-
denképpen megemlítem.

 Az  imád-
kozó sáska
(más néven
ájtatos ma-
nó) párjánál
általában

nagyobb, mondhatni „teltkarcsú”
sténye – szegény férje bódult

állapotát kihasználva – már az
együttlét utolsó fázisában megkez-
di kedvese bekebelezését. (S még
ideológiát sem kell gyártania hoz-
zá, mert az él világ k kemény
törvényei szerint az élet legfonto-
sabb feladata az utódokról való
gondoskodás. Ehhez pedig a n s-
ténynek tápanyagban gazdag éle-
lemre van szüksége).
    Mi még ne panaszkodjunk ked-
ves férfitársaim…

Teszáry Károly

(Folytatás a következ  számban)
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Az elmúlt hét végén két korosztály
számára rendeztek labdarúgó tor-
nát Gödön, amelyre a diósjen i
labdarúgók is meghívást kaptak.
 A 2001-es korosztályban négy
csapat vett részt a tornán. Az els
mérk zést Hévízgyörk csapata
ellen játszotta csapatunk és 3-1
arányú gy zelmet aratott. A követ-
kez  mérk zésen Vác ellen ugyan-
csak 3-1 arányú gy zelem szüle-
tett, majd az utolsó mérk zésen
Szada ellen 1-0 arányú gy zelem-
mel fejeztük be a tornát.
 A torna végeredménye: 1. Diós-
jen   2.  Szada   3.  Vác   4.  Hévíz-
györk. Különdíjban részesült
Mazzonetto Alessió, aki a torna
gólkirálya címet nyerte el.
 A csapatban a következ  játéko-
sok szerepeltek: Mazzonetto
Alessió, Mazzonetto Nicolo, Mar-

ton Kevin, Surin Máté.
 A 2000-es születés ek tornáján 7
csapat vett részt. A körmérk zéses
formában lebonyolított tornán csa-
patunk a következ  eredményeket
érte el:
    Diósjen   - Újpesti TE I   2-2
                    - Láng Vasas   5-0
                    - BVSC      4-0
                    - Újpesti TE II  0-1
                    - Vác       1-3
                     - Szada      2-1
 Ebben a korosztályban a vég-
eredmény:  1.  Vác   2.  UTE  II   3.
Diósjen   4.  Szada  5.  UTE  I   6.
BVSC  7. Láng Vasas.
 Csapatunk játékosai voltak: Baki
Csaba, Kovács János, Poszpisel
Olivér, Csonka Gerg , György
Dávid, Filip Dávid.

Józsa Csaba
                                      testnevel

Kis focisták nagy sikere

Idén sszel (október 6-án) ismét
megrendezésre került az Északpes-
ti Református Egyházmegye szo-
kásos focibajnoksága. A helyszín a
Gödöll i Szent István Egyetem
volt. Három salakpályán egy id -
ben 4+1-es felállásban folyt a küz-
delem, korhatár konkrét meghatá-
rozása nélkül. A körmérk zések
el tt egy rövid áhítat bíztatott min-
ket, majd kezdetét vette a kemény
harc.
 A diósjen i református fiatalok
két csapatot tudtak kiállítani.
 1. csapat (Sirályok): Bartos
Zoltán, B gér Ákos, B gér Tamás,
Monostori László, Szabó Béla,
Szabó Gyula és Valkó Kornél. k

5. helyezést értek el.
 2. csapat (Diósjen  FC): Berki
Bence, Berki Georgina, Berki Ta-
más, Miklós Marika, és Papp Atti-
la. k nyolcadik helyezést értek el.
Idén ugyan még nem lett a miénk a
vándorkupa, de az bizonyos, hogy
a fair play szabályait maximálisan
betartottuk. A gy zelem mellett
számunkra ez is nagyon fontos
volt, hiszen Isten Igéje azt mondja:
„Ha pedig versenyez is valaki, nem
nyer koszorút, ha nem szabálysze-

en versenyez.” Pál második leve-
le Timóteushoz 2,5.

Gottfried Richárd
református lelkész

Egyházmegyei focibajnokság
Már hagyománynak is nevezhet en
focitornán vettünk részt a diósjen i
"öregfiúk" csapatával Németor-
szágban, Jena városában.
 2007. szeptember 14-én hajnal-
ban indultunk útnak, hogy eleget
tegyünk a német barátaink meghí-
vásának. A korai indulásra azért is
vállalkoztunk, mert német barátunk
Jürgen el re megvette számunkra a
18 órakor hazai pályán játszó Bun-
desliga II.-be feljutó jenai futball-
meccsre a jegyeket, mely csapatba
igazolták le a magyar válogatott
játékost: Torgelle Sándort.  A  kez-
désre már összetalálkoztunk a
minket vendégül látó német csapat
több tagjával, akikkel együtt szur-
koltunk Jena csapatának. A szurko-
lási lendületünk akkor sem tört
meg, amikor Sándort a 27. percben
0:1 állásnál lecserélték A mérk zés
végeredménye 1:2 lett. A mérk -
zést követ en foglaltuk el szállá-
sunkat a jenai kempingben, egy
szép horgásztó partján, majd a
vacsorát követ en mindnyájan
kell en kifáradva zuhantunk ágya-
inkba.
 Másnap délel tt városnézés,
vásárlás Jena városában. Délután
14 órától kezd dött a focitorna
Jenától 10 km-re Jürgen lakhely-
ének városában, ahol szuper jó
pálya várt ránk. Els  mérk zést mi
játszottuk a hazai csapattal, amit
3:1-re nyertünk. Ezt követ en a
helyiek játszottak Jürgenék csapa-
tával, amit a hazaiak nyertek 1:0-
ra. Majd ezután került sor a szá-
munkra un. presztízsmérk zésre,
egyben visszavágóra a nagyarányú
diósjen i gy zelem után. Ezen a
mérk zésen hamar gólt szerzett a
lelkesen kezd  hazai csapat, de
szerencsére nemsokára válaszolni
is tudtunk, s t az els  félid ben

már a vezetést is megszereztük. A
végére jobban elfáradtak a hazai
németek így 4:1-re nyertük azt a
mérk zést is, amivel a tornát meg-
nyertük, s t a torna gólkirályi cí-
mét is mi zsebelhettük be.
 A mérk zések alatt a vendéglá-
tók már komoly munkával sütötték
a nyárson a malaccombokat, amit,
a mérk zéseket követ en közösen
fogyasztottunk el sörökkel öntöz-
getve. Majd naplementekor vissza-
tértünk szállásunkra, pihenni, rege-
nerálódni ugyanis Jena f terén
sörfesztiváli rendezvény volt. A
csapatunk tagjain is kijött a fáradt-
ság, a kártyaszeretet, így a sörfesz-
tiválra már csak egy kocsival, öten
mentünk.
 A harmadik nap a reggelit köve-

en indultunk haza, hogy útköz-
ben Prágában néhány órát városné-
zéssel eltölthessünk.
 A  hosszú,  fárasztó  utazást,  a
családtól való távolmaradást kárpó-
tolta a gy zelem sikere, a látvány
amivel mindnyájan gazdagabbak
lettünk, a németekkel és nem utol-
sósorban egymás közötti baráti
szálak er sítése, továbbá Diósjen
hírnevének növelése, megismerte-
tése.
 A csapatban résztvev k:
 Varga János, Monostori László,
Genzelman István, Bogér János,
Gerda Gyula, Schmittinger László,
Mazzonetto Maurizio, Hornos
Frigyes, Kertész Márton, Panykó
György.
 Gratulálok csapatomnak az elért
eredményekhez, egyben minden
résztvev nek köszönöm, hogy
együtt tölthettük ezt a hosszú hét-
végét, nem utolsósorban a gépko-
csivezet knek, akik a hosszú úton
biztosították az utazásunk biztonsá-
gát.

Panykó György

Ismét legy ztük a németeket!

A diósjen i Csollány Szilveszter Diáksport
Egyesület köszönetet mond azoknak, akik
adójuk 1%-át az egyesület számára ajánlották
fel. A befolyt 53.235 Ft-ot diákjaink verse-
nyeztetésére, jutalmazására fordítottuk.

Gyümölcsfacsemete,
szi m trágya, szerszámok,

Stihl motorf rész
gazdag választékban:

A Gazdaboltban 06 35 364-153

Új ÁLLATTARTÁSI- és
EBTARTÁSI rendelet
A rendeletek terjedelmük miatt

sajnos nem férnek az újságba, de
megtekinthet k a Polgármesteri

Hivatalban, a Könyvtárban, vala-
mint letölthet k a honlapunkról

(www.diosjeno.hu)

http://www.diosjeno.hu/
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A feln tt bajnokság állása
1. Nézsa 10 9 1 0 25-4 28
2. Nógrádkövesd 10 8 1 1 37-17 25
3. Érsekvadkert 10 7 1 2 33-10 22
4. Diósjen 10 6 2 2 22-12 20
5. rhalom 10 5 4 1 21-8 19
6. Patak 10 6 1 3 18-11 19
7. Bercel 10 6 0 4 28-16 18
8. Ipolyszög 10 5 1 4 12-12 16
9. Magyarnándor 10 5 0 5 24-24 15

10. Becske 10 3 1 6 20-29 10
11. Nógrádsáp 10 3 0 7 18-27 9
12. Nagyoroszi 10 3 0 7 10-30 9
13. Kétbodony 10 2 1 7 17-28 7
14. Dejtár 10 2 1 7 15-30 7
15. Hugyag 10 1 1 8 12-41 4
16. Keszeg 10 0 3 7 7-20 3

Az ifjúsági bajnokság állása
1. Ipolyszög 10 10 0 0 40-8 30
2. Diósjen 10 7 2 1 33-10 23
3. Magyarnándor 10 7 2 1 27-11 23
4. rhalom 10 7 2 1 43-19 22
5. Nagyoroszi 10 6 2 2 30-15 21
6. Bercel 10 5 0 5 20-17 15
7. Patak 10 4 2 4 23-17 14
8. Nógrádkövesd 10 3 2 5 20-17 11
9. Dejtár 10 3 2 5 30-35 11

10. Keszeg 10 3 2 5 13-20 11
11. Érsekvadkert 10 3 2 5 15-30 11
12. Nézsa 10 2 4 4 14-21 10
13. Becske 10 3 1 6 19-34 10
14. Nógrádsáp 10 3 0 7 13-24 9
15. Kétbodony 10 1 2 7 14-49 5
16. Hugyag 10 0 1 9 8-36 1

Befejez dött a Börzsöny Kupa n i
kispályás labdarúgó-bajnokság,
melyet a Diósjen  Sportegyesület
hívott életre tavasszal. A bajnok-
ságban négy település öt csapata
vett részt. A csapatok négy alka-
lommal mérk ztek meg egymással,
minden alkalommal körmérk zéses
formában. Így valamennyi csapat
16 meccset játszott. A jó hangula-
tú, sportszer , de néha kemény
meccseken legeredményesebben a

diósjen iek szerepeltek. A záró
fordulót és az eredményhirdetést
Diósjen n rendezték meg. A kupá-
kat Garaba Imre, 82-szeres volt
válogatott labdarúgó és Tóth János,
Diósjen  polgármestere adta át. A
bajnokság végeredménye: 1. Diós-
jen  38 pont, 2. Salka I. (szlovák)
27, 3. Kemence 26, 4. Letkés 13, 5.
Salka II. (szlovák)
Nógrád Megyei Hírlap 2007. októ-
ber 5-i számából

A gy ztes diósjen i csapat és a díjátadók (hátsó sor, balról): Monostori Lászlóné,
Tóth János, Csonkáné Lendvai Teréz, Hanzliné Kaliczka Bernadett, Garaba Imre,
Hajdú Barbara, Harsányiné Bálint Rita, Miklós Márta, Haljárszki Dóra. Els  sor:
Haljárszki Mihályné, Újhelyi Tiborné, Megyeri Lászlóné, B gér Jánosné, Újhelyi
Ildikó, Pappné Freistág Melinda.

i labdarúgás
avagy nem csak a konyhában vagyunk otthon

A diósjen i gárda végzett az élen
Kispályás labdarúgás Börzsöny Kupa, n k

De nézzük, hogyan is indult ez a
kupa!
 A Jen i napló korábbi számaiból
már értesülhettek arról a kedves
olvasók, hogy amat r n i focicsa-
patot alakítottunk. Mivel „komoly
szándékaink” voltak, edzéseket is
tartottunk. Hetente 1 alkalommal 1
órára mindenki félretette minden
egyéb teend jét, és kijött a focipá-
lyára mozogni. A rossz id  beálltá-
val az iskola tornatermében került
sor az edzésekre.
 Február környékén fogalmazó-
dott meg az ötlet, hogy jó lenne
tavasztól valamilyen formában
olyan meccseket játszani, amelyek-
nek már tétje is van. Elkezd dött a
szervezés: megkerestük azokat a
csapatokat, amelyekkel eddig is
játszottunk 1-1 edz meccset. El-
mondtuk nekik, hogy minden csa-
pat otthonában lenne egy forduló,
ahol mindenki mindenkivel játszik,
és az utolsó fordulón lenne az ered-
ményhirdetés. Mindenki igent
mondott. Elkezd dhetett az id -
pontok egyeztetése, ami nem volt
egyszer , hiszen minden csapatban
tanulók és dolgozó n k is voltak,
így igazodni kellett az iskolák és a
munkahelyek munkarendjéhez. A

mezek beszerzése volt az utolsó
leszervezend  dolgunk a „bajnok-
ság” megkezdése el tt. Ugyan
kaptunk férfimezeket Berkenyér l
még tavaly sszel, de azok a mi
törékeny n i testeinken igen betyá-
rosan álltak…., meg a Sportegye-
sület felajánlotta, hogy a régebbi
mezeikb l csemegézhetünk, de
sajnos nem volt annyi egyforma,
amennyi kellett volna. Így arra az
elhatározásra jutottunk, hogy ve-
szünk magunknak. Az elhatározást
tett követte, és az els  fordulón,
áprilisban már egyforma mezekben
díszelegtünk.
 És most néhány gondolat a for-
dulókról:
 Április 28. Börzsöny kupa n i
labdarúgótorna 1. fordulója Diósje-

n – jó hangulatú, igazából tapo-
gatózó mérk zéseket játszottunk,
hiszen nem ismertük ellenfeleink
tényleges játékát. Így együtt, ebben
a felállásban még nem is játszott a
csapat. A szurkolóknak tetszett a
játékunk, mindenki elismer en
beszélt rólunk. Természetesen
vannak hiányosságaink, kellenek
az ötletek, jó tanácsok.
 Május 19. szombat, 2. forduló
Kemencén – a csapat rettenetesen

alulteljesítette tudását, sorozatos
lehet ségeket hagyott ki. Hiába
próbáltuk felvenni a ritmust, sem-
mi nem úgy sikerült, ahogyan sze-
rettük volna. Azóta már sokszor
átbeszéltük, mi lett volna ha… A
fordulót a 3. helyen zártuk.
 Június 23. szombat, 3. forduló
Letkésen – a májusi csalódásunkon
és elkeseredésünkön nehéz volt
felülkerekedni, de azért csak talpra
álltunk! Mind a 4 meccsünket
megnyertük és 1 ponttal lemaradva
második helyen várhattuk az utolsó
– Szalkai – fordulót.
 Szeptember 15. szombat, 4.
forduló Szalkán  – a szlovák csapa-
toknak valamiért nem sikerült
megszervezni a fordulót, így az
elmaradt.
 Az elmaradt forduló megszerve-
zését – a részt vev  csapatokkal
egyeztetve – átvettük. Szeptember
29-én Tóth János polgármester
megnyitójával vette kezdetét a
Börzsöny kupa n i labdarúgótorna
utolsó, s egyben mindent eldönt
fordulója. Sajnos Szalka I. számú
csapata nem tudott eljönni – ezért
az  meccseik 3-0-s eredménnyel
az ellenfeleik javára lettek írva. A
hazai pályán sikerült legy zni a
másik három csapatot, s ezzel 12
pontot teljesítve els  helyen végez-
tünk a „bajnokságban”. A kupákat
és emléklapokat a K szirt Nép-
táncegyüttes néhány táncosának
közrem ködésével Tóth János
polgármester és Garaba Imre volt
válogatott labdarúgó adta át.
 Ezúton szeretnénk megköszönni
mindazoknak, akik a fordulók
megszervezésében, megrendezésé-
ben valamilyen segítséget adtak. A
teljesség igénye nélkül: a Sport-
egyesület tagjainak (Hornos Már-
tonnak, Józsa Csabának, Horváth
Attilának, Valkó Kornélnak, Simon
Jánosnak, Szabó Bélának, Kovács
Gergelynek, Monostori Lászlónak,
Hornos Ádámnak), akik segédkez-
tek a pályák kialakításában, a
meccsek lebonyolításában; a Mar-

ton pékségnek; a Katolikus Egy-
háznak, akik a sörpadokat biztosí-
tották, és a Vadászoknak, akik a
húst rendezték az utolsó fordulóra;
Csurja Lászlónak, aki f zött ránk
és cipekedett helyettünk; Monosto-
ri Lászlónak, aki a fuvarozásban
segített; Hustyava Zoltánnak,  a
fotóriporterünknek és köszönjük a
kilátogató szurkolóknak a bíztatá-
sát.
 Azonban nemcsak a Börzsöny
kupán vettünk részt. A szilveszteri
Szaszovszki emléktornán Kemence
csapatával játszottunk.
 A július 28-án megrendezett
CivilDió kupán Vác csapatával
játszottunk, és elhoztuk a n i csa-
patoknak az els  helyért járó serle-
get.
 Augusztus 25-én a Letkési falu-
napon Vác, Letkés, Szalka, Dorog,
Diósjen  csapatai játszottak, itt 3.
helyen végeztünk.
 Meghívást kaptunk Salgótarján-
ba egy salakos pályán megrende-
zett versenyre, de ezt sajnos nem
tudtuk bevállalni.
 Edz mérk zéseket játszottunk  a
diósjen i focipályán Kemence
csapatával még sszel, ezután Ber-
necebaráti-Kemence vegyes csapa-
tával, és tavasszal Vác csapatával,
valamint télen teremben játszot-
tunk a vámosmikolai szabadid -
központban Kemence csapatával.
Ebb l is látszik, hogy igen mozgal-
masan telt az évünk.
 A Börzsöny Kupát hagyomány-
teremt  szándékkal hoztuk létre,
ezért 2008-ra is elindítjuk a baj-
nokságot. A mostani versenyen
részt vev  csapatok, valamint váci
és erd kertesi csapatok is jelezték
részvételi szándékukat. Szeretnénk
azonban más települések, városok

i focicsapatait is megkeresni és
ezzel is szélesíteni a résztvev k
körét.
 2008-ra vonatkozóan egyéb
terveink is vannak, ezekr l majd
kés bb számolunk be.

fm

Nógrád megyei II. osztályú bajnokság
Nyugati csoport


