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Torinói beszámoló
8 éves szemmel

  Valamikor decemberben hallot-
tam el ször azt a nevet, hogy Tori-
no. Szüleim beszéltek róla otthon,
miután a megszokottól eltér en a
tornateremb l egyszer csak minden
szül  elpárolgott és csak az edzés
végén tért vissza.
 Sejtettem, hogy valamilyen szer-
vezkedés folyik, de még nem akar-
tak beszélni róla.
 Edzettünk szorgalmasan, miköz-
ben szüleink egyre többször össze-
ültek megbeszélni azt a „Torino”
dolgot. Talán február volt, amikor
végre minket is beavattak a nagy
„titokba”: Torinóba megyünk egy
focitornára. Azt már jól tudtuk mit
jelent „torna”: vagy serleget, vagy
érmet lehet onnan hazahozni, felté-
ve, ha jól szerepelünk. Ekkor már
volt a tarsolyunkban arany-, ezüst-
és bronzérem is, és voltak érmet
nem érdeml  szerepléseink is.   De
volt önbizalmunk, szerettünk edze-
ni, játszani, futni kimerülésig.
 És jöttek a megszorító intézke-
dések is. Nem mentünk minden
hétvégén valahová szórakozni
anyáékkal, mert spórolnunk kellett.
Az úszás azért még belefért. Az
édességeket megtizedeltük és a
házba csak a legszükségesebbeket
vásárolták szüleink, mondván,
hogy ez az út mindennél fontosabb
most.
 Közben tornáról-tornára vitt
minket Csaba bácsi. Jártunk Gö-
dön, rbottyánban, Vácon, Szen-
dehelyen, Balassagyarmaton. Szer-
veztünk itthon Diósjen n is tornát,
és kezdtük érezni, hogy egyre job-
bak leszünk, egyre inkább kezd ki-
alakulni és jóvá válni a játékunk.
Nagy riválisunk, a Titánok csapata
is megtudta milyen az, kikapni t -
lünk.
 Végre elérkezett a várva várt
május 29-e. Már suliba sem akar-
tam menni indulás el tti napon,
mert  én  is  készülni  akartam…,  de
rávettek.
 Hajnali négy órakor kezd dött
az álomutazás, egy rövid és gyor-
san átaludt éjszaka után. Nekem
csak a felszerelést és az ajándék-
labdát rejt  táskára kellett figyel-
nem, az semmiképp nem maradha-
tott itthon. Az utazás az elején
unalmasan indult, mert még sötét is
volt, meg kicsit álmos is voltam, a
buszban meg csend volt. Figyeltük
egymást és egymásra, mert a sof -
rök összeköttetésben álltak állan-
dóan a walky-talky rádiókészülé-
keknek köszönhet en.

 Els  maradandó fociélményem,
az osztrák focitorna volt: egyik pi-
hen helyen, mikor már nagyon
nyüzsögtünk a buszokban, mi ki-
csik, Csaba bácsi el vett egy lab-
dát. Míg szüleink a fák alatt h söl-
tek, mi jól megkergettük azt. Igaz,
látva a mi lelkesedésünket pár apu-
ka is csatlakozott hozzánk. Vissza-
ülve a buszokba jót aludtunk és
csak akkor ébredtünk fel, amikor
már sokadszor hallottuk, hogy nézd
azt…, nézd ezt…, ez már a…
hányadik alagút.
 Este majdnem fél tíz volt, mikor
végre Torinóba értünk. Az étterem-
ben meglepett, hogy létezik nálunk
nagyobb hanger vel rendelkez
embercsoport is, de az olaszok le-
köröztek minket.
 Másnap délel tt várost néztünk,
a belvárost. Lifttel felmentünk
Olaszország legmagasabb, Torino
jellegzetes épületének kilátójára.
Csodálatos látvány terült elénk: a
város teljes szépségében és a cso-
dálatos Alpok. A lift átlátszó üveg-
falain keresztül figyeltük a kupola
belsejét és szüleink elfehéred  ar-
cát. Nekünk nagyon tetszett és még
lenézni is bírtunk a több tíz méteres
magasságból. A Juventus stadionját
(Delle Alpi) is megnéztük, igaz,
hogy csak kívülr l, mert épp felújí-
tás alatt van, majd a Juventus üzle-
téb l kisebb-nagyobb ajándéktár-
gyakat vehettünk. Láttuk a  Királyi
palotát, a Szent Lepel másolatát, és
sok más történelmi helyet, de vala-
hogy vártuk már azt a pillanatot
amikor f szerepl ként „felléphe-
tünk” a focipályán.
 A sok gyaloglástól fáradtnak
éreztük  magunkat  és  jól  jött  a  fél
órás pihen … apának, mert neki
még elaludni is sikerült.
 Délután a meccseken nyertünk,
mindkét csapat. Boldogok voltunk,
mert a meglepetés erejével hatot-
tunk ellenfeleinkre 9:1 és 3:2 ará-
nyú gy zelmeinkkel. Torino ellen!
Ha eddig nem is tudták honnan jöt-
tünk, az olaszok másnapra megta-
nulták a Diósjen  nevét és helyes
kiejtését. A végén még szurkoltak
is nekünk!
 Második napunk Torinóban, a Pó
folyó partján ejtett sétálással indult.
Láttuk már a Dunát elönteni a rak-
partot, de a Pesti Dunaparton nin-
csenek fák. A Pó folyó két partján
parkok, fák, bokrok vannak. Sajnos
ezekb l csak a fák tetejét láttuk. A
többi a víz alatt volt. A helybeliek
azt mondták nekünk, hogy ilyen
es s id szak nem volt Torinóban
127 éve!

 Délután, ismét foci. Az id járás
velünk volt, mert amíg fociztunk
nem esett.
 A 2001-es csapatunk ismét focit
tanított és 9:1-re nyert. A 2000-es
csapat kis híján megismételte a
tegnapi eredményt, de most 3:2-re
kapott ki, La Loggia,  a házigazda
ellen.
 Harmadik nap, vasárnap. Egy, a
Budavári siklóhoz hasonló (csak jó
2 km hosszú pályán) szállítóalkal-
matossággal felmentünk a baziliká-
hoz. A bazilika egyik falához ütkö-
zött 1949-ben az a repül gép, ame-
lyiken a Torino bajnok csapata re-
pült haza és a köd miatt nem tudott
leszállni. Körözve a város fölött, a
hegy tetején lév  bazilikát nem lát-
va, nekiütközött. Mind meghaltak.
Köztük egy magyar is volt. Szomo-
rú volt látni a becsapódás helyét,
amit a mai napig érintetlenül hagy-
tak.
 Ezen a napon, semmi sem lett  a
déli  pihenésb l,  és talán ez meg is
látszott a délutáni szereplésünkön.
Ha mindkét csapatunk nyert volna,
mind a kett  els  helyezést ért vol-
na el. Ez a nap az AC Milanról
szólt. Náluk, ugyanúgy testületileg
felvonult papa, mama, nagyszül k,
mint nálunk és minden egyes meg-
mozdulását hatalmas ováció köve-
tett. Mindkét csapatunk talán élete
legküzdelmesebb mérk zését ját-
szotta. Úgy, mint el  napokban,
a mérk zések 3 x 10 percesek vol-
tak.  A kicsik 5:2-r l fordítottak és
végül 7:5-re nyertek. A mi csapa-

tunk pár perccel a mérk zés vége
el tt, még 3:2-re vezetett. Sajnos
az utolsó percekben kaptunk két
gólt és így a Milan nyert 4:3-ra.
Örvendtek is, mintha Real
Madridot gy zték volna le! Mi
csak azt vettük észre, hogy minden
egyes félid ben más-más játékosok
ellen játszottunk. Az AC Milan
edz i, minden félid ben új, friss já-
tékosokat küldtek ellenünk. Ne-
künk még cserejátékosunk sem
volt, így a 4+1-es felállásban ját-
szottunk végig, ugyanazok minden
meccsen. Így tehát,  Diósjen
2001-es  csapata elvitte az aranyat,
míg a 2000-es csapat meg kellett
elégedjen a bronzéremmel.
 La Loggia polgármestere meg-
köszönte szép szereplésünket és
megajándékozott egy gyönyör
Barátság kupával és azon reményé-
nek adott hangot, hogy települése-
ink között testvér-települési kap-
csolat is létrejön majd.

 Az utolsó Torinói napunkat a pá-
lyán töltöttük, most már ismerve
ellenfeleinket, eredményesebben
küzdöttünk. Gy zelmeinkért most
csak a szurkolói üdvrivalgás volt a
„fizetség”. Igaz, hogy az es  el-
mosta a délutáni grillpartit, amit a
La Loggia-i házigazdák részünkre
szerveztek, de az ünneplést bepó-
toltuk egy éjszakába nyúló
vacsorapartin. Csodáltuk Ale és
Nico szüleit, Ritát és Maurit, hogy
még  bírnak  34  ember  helyett  és  –
nek, 87-féle fogást rendelni, min-
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den egyes tányér gazdáját megke-
resni, és kiharcolni azt, hogy any-
nyit számoljanak fel amennyit el-
fogyasztottunk. És h siesen bírták,
5 nap szervezés, idegenvezetés és
olasz-magyar fordítás után.
 És  minden  jó  ha,  a  vége  jó!
Ahogy Jen l, úgy Torinóból is
egy nyúlfarknyira zsugorodott éj-
szaka után, hajnalban indultunk
haza. Megállás nélkül vezettek so-

rjeink Velencéig. Este még kér-
déses volt, hogy egyáltalán megál-
lunk-e,  de  végül  is  a  szül k  meg-
szavazták a Velencei aktív pihe-
nést. Kár lett volna kihagyni a la-
gúnák városát, az ódon hangulatú
utcákat, csepp de zsúfolásig töltött
üzlethelyiségeket, az Adria látvá-
nyát, a gondolákat, az „O sole
mio” él  el adását egy gondolate-
nor részér l, a tereket, vaporet-
tokat. Igaz, mi csak vízibuszoknak
hívtuk ket, mert zajosan indultak
és ugyanolyan zajosan fékeztek,
mikor egy-egy megállóhoz értek.
Közülünk egy páran  félelmetes
mutatványnak tartották ezt.
 Egy pár órás séta egy mesebeli
városban. Ez volt Velence. De
mennünk kellett tovább. A feln t-
tek siettek volna minél hamarabb
haza, csak azt nem értettük miért.
Ha ránk bízzák, már másnap indul-
tunk volna vissza Torinóba, újra
elhódítani a címeket. Mit nekünk
az iskola másnap reggel! Az vár-
hat, gondoltuk. De elmagyarázták
nekünk, hogy az élményeinket
meg kell osztanunk másokkal is,
sokan kíváncsiak merre jártunk és
mit tapasztaltunk. És ezt meg is
tettük e beszámolóval is!
 Az eredmények felsorolása el tt
említeném, hogy mind a szervez ,
La Loggia csapata, úgy a Torino és
az AC Milan csapata is, szívesen
eljönne jöv re hozzánk,
Diósjen re, egy általunk szervezett
tornára. Milyen szép lenne…
Eredményeink:

Játékosaink:
2000-es csapat:

Csonka Gerg
Filip Dávid
Kovács János
Pécsi Róbert
Poszpisel Olivér

2001-es csapat:
Alaksa Dávid
Mazzonetto Alessio
Mazzonetto Nicolo
Marton Kevin
Pálinkás Martin
Surin Máté

Edz : Józsa Csaba

Csipkejancsi

Jöttünk - fociztunk
 - gy ztünk!
(szül i szemmel)

Mint már az el  lapszámokból
értesültek a kedves olvasók, van
most Diósjen n két olyan kis foci-
csapat, melyek szinte hónapok óta
dobogós helyezéseket érnek el ku-
pameccseken. Így történt ez az
Olaszországi Torino külvárosában
megrendezett nemzetközi labdarú-
gótornán is. Sok megel  edzés,
készül dés és szervezés keretében
bebizonyították gyermekeink, hogy
Európa híres focicsapatainak után-
pótlásait is képesek legy zni, nem
is akármilyen eredménnyel.
 Jó volt együtt örülni az eredmé-
nyeknek, jó volt együtt lenni, jó
volt egy igazi nagycsaládnak érezni
mind a 36 gyerek és szül k alkotta
csoportunkat, mely 6 napig együtt
izgult és örvendett.
 Indulásunk els  napját utazással
töltöttük, hiszen Torino mintegy
1200 km-re van Diósjen l. Több-
ször megálltunk, s t egyszer egy
igazi fociderbit is rendeztünk
Ausztriában egy autópálya melletti
parkolóban, akkor, amikor a gyere-
kek türelme fogytán volt és az
energiájuk egyre több.
 Gyönyör  tájakon haladtunk, az
Alpok csodálatos tájai leny göz en
szépek, élveztük mind a 37 alagút
varázsát. Kés  esti érkezésünkkor
jól esett beülni a Torino egyik
sportklubjának étteremébe vacso-
rázni, majd azután a szállodai szo-
bánkban kipihenni az utazás fára-
dalmait.
 Négy egész napos ott tartózkodá-
sunk alatt meglátogattuk Torino
nevezetességeit. Említést érdemel
többek között a Catedralle
Giovanni Battista ahol Krisztus ha-
lotti leplét rzik. A nagyközönség
csak a lepel másolatát nézheti meg,
hiszen az eredeti leplet csak 20
évente lehet megtekinteni. Felmen-
tünk Olaszország legmagasabb
épületére, a 167,5 m magas Mole
Antonelliana tornyába. Lélegzetel-
állító élmény. Emléktárgyakat he-
lyeztünk el az 1949-ben, repül sze-
rencsétlenségben elhunyt Torino
aranycsapata emlékm vénél.
 Mint érdekesség, meg kell emlí-
tenünk, hogy kint tartózkodásunk
el tt és alatt, olyan rekord mennyi-
ség  csapadék hullott, hogy a Pó
folyó szinte eltüntette teljesen a
parton lév  éttermeket, szórakozó-
helyeket. Így nem láthattuk sajnos
a középkori vár falait csak kívülr l.
Nem hagyhattuk ki a Juventus üz-
letét, ahol mindannyiunk vásárol-
hattunk emléktárgyakat. Megnéz-
tük a Delle Alpi stadiont is, mely
felújítás alatt van.
 A mérk zések alatt, igazi szur-
kolói hangulatot teremtettünk a le-
látókon, remélvén hogy kis focistá-
ink még nagyobb lelkesedéssel
vágnak neki a mérk zéseknek.
Meg is lett az akaratuk és munká-

juk gyümölcse, hiszen sikert-
sikerre halmoztak. Az elismerések
sem váratták magukat. Els  diada-
los mérk zéseink után, rögtön fel-
figyeltek a mi kis csapatunk tagjai-
ra az olasz nagycsapatok (AC Tori-
no, AC Milan) edz i, szakemberei.
Büszkeség töltött el mindannyi-
unkat! Igazi csapatjátékban, igazi
csapatmunkában és csapatszellem-
ben volt részünk.
 Hazautazásunk napján megáll-
tunk Velencében. Örömünkre szol-
gál, hogy a 2008-as évet a
„Reneszánsz évének” nyilvánítot-
ták és hogy éppen most jutottunk el
a reneszánsz bölcs jébe, Itáliába.
Velence különös élményt nyújtott,
hiszen ez a város, mai napig rzi a
kornak és a stílusnak megfelel  vo-
násait. Sétálgattunk a sz k utcák-
ban, a San Marco téren, pillantást
vethettünk az Adriai tengerre, lát-
hattuk a Doge palotát, a régi bör-
tönt és a Sóhajok hídját. A Canal
Grande-n vaporettoval jutottunk
vissza kiindulási pontunkhoz, mi-
közben a híres Rialto híd alatt ha-
ladtunk át.
 Nem feledjük az igazi olasz piz-
za illatát, a tészták különleges ízét
és a kávé er s aromáját. Szép em-
lékként rizzük szívünkben, lel-
kükben az együtt töltött napok él-
ményeit, a megel  felkészülések
és a következ  utómunkálatok fá-
radságait, hiszen egy szép, eredmé-
nyes utazás után, csakis a jóra em-
lékszik az ember.
 Köszönetet szeretnénk kifejezni
els sorban Mazzonetto Maurinak,
Molnár Ritának, az olasz, ezek
után, barátainknak, hogy egyálta-
lán, ezen a tornán részt vehettünk.
Továbbá köszönetet érdemelnek
mindazok, akik segítségüket fel-
ajánlották és hozzájárultak ahhoz,
hogy a Torinói tornán a Diósjen
csapata is részt vehessen.
 Reméljük, hogy csapataink, az
edz  és a szül k, sokáig összetar-
tozhatunk, és együtt öregbíthetjük
lakóhelyünk, Diósjen  jó hírnevét.
Minden t lünk telhet t megte-
szünk, hogy gyermekeink tovább
fejl djenek, hogy ügyes szereplé-
sükkel továbbá dicséretet és elis-
merést hozhassanak Diósjen nek.
Lehet, hogy egy els  alkalom, az
jöv  tavasszal adódhat, amikor
vendégül láthatjuk valamennyi
olasz csapat tagjait (AC Torino,
AC Milan, La Loggia). Csak raj-
tunk múlik, hogy megteremtsük
azokat a körülményeket, amelyek
lehet vé tehetik, egy ilyen nemzet-
közi torna megrendezését.

Egy büszke diósjen i szül

Gondolatok
év közben

„Vádol a múlt és rémít a jelen”
 (Áprily Lajos)

Válságok többrét  sora vonja át
mindennapi életünket úgy családi,
mint közösségi-, faluszinten egy-
aránt. Mindennap hallhatunk e
válságokról, amelyb l kiemelke-
dik, vagyis mindezek alapvet
kiindulását képezi az erkölcsi vál-
ság. Cikkek, elmélkedések sora
jelenik meg err l, mégsem érzi sok
ember a felel sségét. Ezúton há-
rom nagy történelmi válságról
emlékezünk.
 Történelmünk során is meghoz-
tak olyan súlyos intézkedéseket,
amelyek emberek millióit hozták
megváltozhatatlan helyzetbe és
sorsfordulót jelentett az ország
életében is. Aláírtak egy papírt,
megalkudtak emberek, akik nem
ismerték a magyar népet, a magyar
történelmet. Ez volt a trianoni
békekötés. Erre a szégyenletes
eseményre szólaltak meg templo-
mainkban a harangok, hogy 88
évvel ezel tt, 1920. június 4-én a
világ „nagyjai” aláírták a hazánkat
feldaraboló szerz dést. A Felvidék
és Kárpátalja, Erdély és Délvidék
csodálatos hegyeivel a Kárpátok
vonulatával, kastélyaival, termé-
szeti kincseivel, gabonaterm  föld-
jeivel és magyar ajkú népével lett
más országok tartományává. Csak
egy elbillen  tollvonás a határvo-
nalat megrajzoló „m vész” kezével
és talán még falunk is más ország-
ba került volna. Kárpátalja egyik
kis falujának határában van egy
emlékpark, amelyben a régi nagy
országhatárt sövénnyel ültették be,
örök emlékezésként.
 Egy ország tragikumát nem tudja
a nép elfelejteni. Az elmúlt rend-
szerben hallgatni kellet err l, de
nagy költ inket nem lehetett elné-
mítani. Falusi házaknál sok falvé-

n kihímezték:
Csonka Magyarország nem ország,

 Egész Magyarország mennyország.
 Dzsida Jen pedig ekképp írta
versében:

„Ti vértanúk, ti h sök, üljetek mellém!
Ülj ide, gy lj ide népem… Ó népem, árva
népem!”

 Ezt a sorstragédiát az sem feled-
heti, hogy most már az Európai
Unió tagjai vagyunk. Azóta sokan
feltették a kérdést: ki volt a b nös,
miért a magyarokat büntették a
legjobban?
 Sok válasz és magyarázat meg-
született erre a kérdésre, csupán a
gyógyítás maradt el 88 év óta.
 A II. világháború is súlyos kö-
vetkezményekkel járt magyar né-
pünkre. A gy ztes hatalom hálójá-

folytatás a 6. oldalon

2000-es
csapat

2001-es
csapat

AC Torino – Diósjen 2-3 1-9
La Loggia – Diósjen 3-2 1-9
Diósjen  – AC Milan 3-4 7-5
Diósjen  – La Loggia 2-1 2-1
AC Milan – Diósjen 0-0 1-1

Könyvtári hírek
2008. július 2-t l szeptember 1-
ig a könyvtár zárva tart. Ez id
alatt szeretnénk a könyvtárhe-
lyiség falait kijavítani, hogy
szt l még kulturáltabb helyen

tudjuk fogadni az olvasókat.
CivilDió Egyesület
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Beszámoló képvisel -testületi
ülésr l

Május 30-án közmeghallgatást
tartott Diósjen  képvisel testülete
a Polgármesteri Hivatal tanácster-
mében.
 Az érdekl kkel és a képvise-

kkel polgármester úr ismertette
az elmúlt évi hasonló rendezvény
óta eltelt id szak alatt végrehajtott
fontosabb feladatokat.
 Beszédében kiemelte a veszélyes
hulladékok elszállítását, (mellyel 1
MFt-ot spórolt meg az önkormány-
zat), közterületek szépítésér l,
rendbetartásáról, élelmiszer- és
ruhasegély osztásáról a rászorultak
részére, közintézmények festésér l,
falusi ünnepségek megszervezésé-

l, ingatlanvásárlásról, tóparti
fásításról, gépjárm  beszerzésr l,
ravatalozó felújításáról.
 Összegezte az önkormányzat
beadott pályázatait, azok eredmé-
nyeit és a pályázatokkal kapcsola-
tos tapasztalatait.
 A közmeghallgatáson megjelen-
tek kérdéseit a polgármester a
helyszínen megválaszolta, azokban
a kérdésekben, melyek intézkedést
igényel az intézkedésre ígéretet
tett.
 A közmeghallgatás után Képvi-
sel testületi ülés kezd dött, me-
lyet a két testületi ülés közötti
id szak alatt történt események
polgármesteri beszámolója nyitott
meg:
 Április 28-án megkeresett a
Nógrád Megyei Hírlaptól Szabó
Andrea újságíró Diósjen l fog az
újságban beszámolókat írni.
 Április 30-án a Nógrád Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
állománygy lésén vettem részt,
ahol katasztrófavédelmi emlékér-
met vehettem át.
 Május  1-jén került sor a majális
megrendezésére.
 Május  3-án tartottuk a Szent
Flórián napi községi rendezvé-
nyünket, s egyben ünnepeltük ön-
kéntes t zoltóságunk fennállásának
120. évfordulóját.
 Május 6-án fogadtam a Bör-
zsöny Természetbarát és Hegymá-
szó Egyesület f titkárát. Szeretnék
szerepeltetni a túramozgalom do-
kumentációiban a település ismer-
tet  anyagait, és bélyegz s igazo-
lópontot m ködtetni Diósjen n is.
 Május 9-én az iskolánk új épü-
letszárnyának 20. évfordulójára
rendezett ünnepségen vettem részt.
A meghívott régi tanárok kevés
kivétellel mind eljöttek és a talál-
kozás a rég nem látott kollégákkal
jól es  érzés volt mindenkinek.
 Május 14-én Budapesten,
egyeztetésen voltam dr. Kolláth
György alkotmányjogásznál az
ÖKOTÁM közm fejlesztési hoz-
zájárulások ügyében hozott alkot-
mánybírósági döntés kapcsán.

 Május 16-án ismét megrende-
zésre került az id sek napja.
 Május 19-én a Balassagyarmati
Bíróság tárgyalt a közm fejlesztési
hozzájárulás jogtalan visszaigény-
lésével kapcsolatos ÁSZ vizsgálat
kapcsán. A bíró felfüggesztette az
eljárást a kormány döntéséig.
 Szintén május 19-én Rétságon a
VOLÁN és a MÁV képvisel ivel,
a menetrendek egyeztetésér l volt
szó.
 Május 20-án  Rétságon  a  DIPO
ülésén vettem részt.
 Május 22-én Balassagyarmaton
jártunk a jegyz asszonnyal a Kiss
Árpád iskolában. Látogatásunk
célja, hogy megvizsgáljuk, hogyan
lehet áthelyezni azon gyermekeket
ebbe az iskolába, melyeknek szülei
ezt kérik. Az igazgató asszony
elmondta a lehet ségeket, és hogy
feln ttoktatásban is tudnak segíte-
ni.
 Május 27-én DINÓBER-ülés
volt, ahol a 2007. évi mérlegbeszá-
moló, és a 2008. évi terv került
elfogadásra.
 Május 29-én mintegy 30 polgár-
mester részvételével tartottunk
összejövetelt Diósjen n a Békástó
fogadóban, a közm fejlesztési
hozzá járulás sal kapcsolatos
42/2008. (IV. 17.) AB határozattal
kapcsolatban.
 A képvisel testületi ülésen meg-
vitatott témákról röviden:

Utazás megbeszélése Macsolára
(Ukrajna) testvér-települési
együttm ködési szerz dés meg-
kötése céljából.
Iskolavilágítás korszer sítésére
beadott ajánlat megvitatása.
Intézményvezet i pályázatok
elbírálása. Az óvoda vezetésével
Bacskay Sándornét, az iskola
vezetésével Kovács Lászlónét
bízta meg a képvisel testület.
Aranydió Óvoda SzMSz-ének
elfogadása.
Tó alatti területen szolgáltató
komplexum kialakításához elvi
hozzájárulás megadása.
Diósjen i vállalkozók kérésére a
pici árusítás korlátozása szerdai
és szombati napra.
Pincesori közterület megvásárlási
kérelem elutasítása.
Jen -nap el készítése.

 Aki részletesebb tájékoztatást
szeretne kapni a testületi ülésen
történtekr l, az arról készült jegy-

könyvet elolvashatja a Polgár-
mesteri Hivatalban.
 Az elkövetkez  testületi ülések
megtartására minden hónap utolsó
péntekén 18 órakor kerül sor a
Polgármesteri Hivatal tanácstermé-
ben, melyre minden érdekl t
várunk. Id pontváltozás esetén, a
hirdet táblákon kihelyezett plaká-
tokon tájékoztatjuk a lakosságot.

szerkeszt

Önkormányzati hírek Testvértelepülésünk Macsola
2007. októberében Diósjen  pol-
gármestereként meghívást kaptam
az ukrajnai Macsolára, akik test-
vértelepülést kerestek. Kiutazásun-
kat Gados György támogatta, aki
korábban az önkormányzatnak
irodabútorokat ajándékozott. A cél
az volt, hogy megismerjük a leen-

 testvértelepülés lakóit, és magát
a települést. Ketten utaztunk ki
Hustyava Zoltánnal, és nagyon
kellemes benyomással tértünk
haza, melyr l beszámoltunk a kép-
visel -testületnek. A beszámoló és
az ott készített képek alapján testü-
letünk úgy döntött, hogy megköti a
testvér települési együttm ködési
megállapodást Macsola vezetésé-
vel. A szerz dés aláírására ez év

június 14-én kerül sor Macsolán,
ahová a képvisel -testületünk hat
tagja, a jegyz asszony és egy hiva-
tali dolgozó utazott ki saját költsé-
gen. Küldöttségünk nagyon szívé-
lyes fogadtatásban részesült. Egy-
szer , de nagyon is magyar embe-
reket ismerhettünk meg és köthet-
tünk velük barátságot. Az együtt-

ködési megállapodás a kultúra,
sport, oktatás és a turizmus kölcsö-
nös segítésére támaszkodik. A két
település vezet i szükség szerint,
de legalább évente egy alkalommal
találkoznak, és áttekintik a kapcso-
latban rejl  további lehet ségeket.

Tóth János
polgármester
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2008. június 15-én elballagtak
nyolcadikos diákjaink az iskolából.
Számukra a nyugodt gyermekkor
lezárult s most egy új, sokkal fele-

sségteljesebb szakasza kezd dik
életüknek, melyben felkészülnek a
feln tt kor kihívásaira. Minden
kedves elballagott diáknak sok
sikert kívánunk.
 A ballagó diákok mellett három
nyugdíjba vonuló tanárn  és az
igazgató úr is elköszön iskolánktól.

Czmorek Lászlóné Anikó, 1973.
augusztus 17-t l tagja a tantestület-
nek. Fels  tagozatban tanított ma-
tematikát, jelent s id n keresztül
iskolaigazgató helyettes volt, ve-
zette a matematika munkaközössé-
get és hosszú évekig, a
„Tehetséges Ifjúságért” alapítvány
vezet jeként tevékenykedett.

Dr. Várfalvi Jánosné Marika
1974. augusztus 15-t l végzett
tanítói tevékenységet iskolánkban
az alsó tagozatban. Hosszú éveken
keresztül az alsós munkaközössé-
get vezette, az utóbbi id szakban a
napközi vezet jeként tevékenyke-
dett.

Sinka Sándorné Katika 1974.
augusztus 1-t l kezdte munkáját a
Diósjen i Általános Iskolában. Az
alsó tagozatban tanított, az alsós
munkaközösség vezet je volt,
1981. óta tisztségvisel  a szakszer-
vezetben, s ezt követ en szakszer-
vezeti bizalmiként is dolgozott.
 Köszönjük mindhárom tanárn
oktató-nevel  munkáját, melyben
nagy gondot fordítottak a módszer-
tani kultúra fejlesztésére. Korszer
módszereket alkalmazva oktatták
tanítványaikat, öntevékeny, aktív
munkára nevelték ket, melyet a
gyermekek szeretete még eredmé-
nyesebbé tett. A nehéz sorsú tanu-
lókkal való bánásmódjuk tisztelet-
reméltó. Mindhárman jó kapcsola-
tot alakítottak ki kollégáikkal. Napi
tevékenységük során azon munkál-
kodtak, hogy a felnövekv  generá-
ciók minél több tudásanyagot,
minél magasabb színvonalon sajá-
títsanak el. Ma már a gyerekek
mellett sok szül  is köszönheti

nekik, hogy szakmát, közép- vagy
fels fokú végzettséget szerzett.
 Az önkormányzat nevében kö-
szönetet mondok munkájukért,
fáradozásaikért, hogy gyermekeink
az életben való eligazodáshoz meg-
kapták t lük a kell  alapokat és
tudást.
 Kívánjuk mindhárom tanárn -
nek, hogy nyugdíjas éveik nyuga-
lomban, békességben, egészség-
ben, szeretetben teljenek. Ne felejt-
sék el iskolánkat, s ha kell, segítsék
tapasztalataikkal az oktatás-nevelés
jó színvonalon történ  megtartását.

Mocsári Gergely igazgató úr
1981. augusztus 1-t l 27 éven ke-
resztül igazgatta iskolánkat. Szak-
mai gyakorlata 45, míg vezet i
gyakorlata 35 év. E hosszú évek
alatt sok kiemelked  sikert tulajdo-
níthat vezet i tevékenységének.
Vezet i tevékenységét az oktatás
és iskolaügy iránti szolgálat és
elkötelezettség jellemezte. Fontos-
nak tartotta, hogy az intézmény jó
tárgyi és személyi feltételekkel
rendelkezzen. Pályázatokon ke-
resztül több millió forintot sikerült
lehívnia. Fontosnak tartotta a köz-

vel dési feladatok ellátását. Jó
kapcsolatot alakított ki a tanári
karral, és a szül kkel. Partnere volt
az önkormányzatnak, a problémák
megoldásában és segítette azt.

Mocsári Gergely igazgató úr,
három alkalommal nyerte el az
iskolaigazgatói állást. Legutolsó
kinevezésének határideje ez év
augusztusában jár le. Ez alkalom-
ból az önkormányzat és a település
lakossága nevében megköszönöm
hosszú éveken át tartó, lelkiismere-
tes, áldozatos tanári és vezet i
tevékenységét, melynek eredmé-
nyeként iskolánk a megyében is
elismert szintet ért el.
 Az önkormányzat nevében kö-
szönetet mondok Mocsári Gergely
igazgató úrnak a hosszú évek ered-
ményes vezet i tevékenységéért.
 Az elkövetkez  évekre további
sikereket, sok er t, jó egészséget
kívánok.

Tóth János
polgármester

Elköszöntek az iskolától
Ifj. Pongrácz János és Tóth János

 Kemence és Diósjen  község
polgármesterei  közös levélben
kérték Kiss Lászlót,  az  Ipoly  Erd

Diósjen -Kemence összeköt út

A gazda, a földtulajdonos, avagy a
mez gazdasági vállalkozó – a mai
világban még sokféleképpen ne-
vezhetjük – azért dolgozik a föld-
jén, a kertjében, hogy a megtermelt
növényt, gyümölcsöt saját családja
részére hasznosítsa. Mégis minden
évben – már az idén is – felt nnek
olyan személyek – a megkülönböz-
tetés használata nélkül – akik ille-
gálisan kiszedik a krumplit, a
hagymát, leszedik a gyümölcsöt,
tehát más munkáját „aratják le”.
Csupán egy dolgot szeretnék az ily
módon haszonélvez  falunk-
belieknek figyelmébe ajánlani:
 A mai termési viszonyok köze-
pette csak így lehet bármilyen
növényt termelni, ha a gazda meg-
felel en védekezik a növénykárte-

k ellen, tehát permetez, vagyis
vegyszert, mérget használ. A nö-
vényvéd  szerek a növényekbe
felszívódnak és 2-3-4 hét alatt
bomlanak el. Tehát ennyi az élel-
mezésügyi várakozási id , amíg a
növényt nem szabad fogyasztani.
Különböz  hatása van a vegysze-
reknek, van amelyik vakságot vagy
másfajta súlyos betegségeket, rákot
is okozhat. A vegyszer felhasználá-
sáról permetezési naplót kell vezet-

ni. ezért legyünk figyelemmel, akik
jogtalanul mennek más földjére
inkább kérdezzék meg a tulajdo-
nost mikor permetezett és hát
nincs-e szüksége szüretel  mun-
kásra, esetleg még földet is lehet
bérelni, vagy venni, mert van elég

veletlen föld a határban.
 Emlékezhetnek, volt olyan eset
is máshol, amikor a gazda áramot
vezetett a kerítésbe és áramütés
érte a jogtalan behatolót. A krump-
liföldön esetleg egy rókacsapdába
is beleléphet a tisztelt  belép
nélküli  látogató. Van egy köz-
mondás is erre, gondolom minden-
kinek az eszébe jut. Végezetül
becsülje meg mindenki a más mun-
káját és a saját munkája, értelme
után próbáljon érvényesülni.

Diósjen i polgár

Népi id - és
termésjóslatok

Illés hozza  a  jeget  és  a  vihart. Ja-
kab adja  a  gyümölcsöt,  de   veszi
bele a fokhagymát a földbe.
 Ha Szent Anna napjára bolyt
csinálnak a hangyák, er s telet
éreznek.

Érik a gyümölcs

Zrt. vezérigazgatóját, hogy vizsgál-
ja felül és vonja vissza a két telepü-
lés lakosságát felháborító döntését.
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     Helyére teszem a Jen i Napló
legutóbb megjelent példányát. S
közben gondolkodom… Érintet-
tük-e már minden vonatkozásban a
Börzsöny mellett lakó ember és a
természet szerteágazó viszonyát?
 El ször díszesen faragott íróasz-
talomat szemlélem, majd a
„nappalit” borító parkettára, a galé-
riarészre felvezet  tölgyfa lépcs -
zetére, a mennyezet kazettás fabur-
kolatára, a „plafonig” ér  könyves-
polcra, végül a könyvek közt álló,
ajándékba kapott – természetesen
szintén fából faragott – kicsiny
szoborra esik pillantásom.
 Hát igen! A „fa” az, amir l még
elmélkednünk kellene.
 No,  de  most  nem  az  éltet  oxi-
gént kibocsátó, tavasszal rügyeit
bontó, a nyári szélben hajladozó,
árnyékot adó, vagy sszel a sárgult
leveleit hullató él fáról, hanem a
természetes, vagy az ember általi
kényszer  halála utáni fáról, ponto-
sabban a „faanyagról” kellene ír-
nom. A fáról, amely – annak to-
vábbi felhasználása során –  a bel -
le készült eszközökben még évtize-
dekig, vagy akár évszázadokig is
„élhet” tovább.

Játsszunk el egy kicsit ezzel a sa-
játságos gondolatmenettel. Végtére
minden él lény, így a picinyke ro-
var, az évszázados faóriás és az
ember élete is gyakorlatilag azonos
ritmus alapján játszódik le. Meg-
születünk, élünk, majd  – leszárma-
zottainkon keresztül fenntartva fa-
junk továbbélését – eltávozunk.
No, de a fa?  Igaz, van úgy, hogy –
az ember döntése révén – további
élete meglehet sen rövidre szabott:
Mondjuk, ha arra ítéltetett, hogy

zifaként a kandalló pattogó tüze-
ként reánk sugározza a nap benne
évtizedekig koncentrálódott éltet
melegét, vagy csak egyszer en
„sparheltbe” adagolva f zze meg a
krumplilevest (netalántán  a forralt
bort). Igen ám, de például lakóhá-
zam átépítésekor az egyik szarufá-
ba az 1930-as évszám volt belevés-
ve és ennek ellenére még elég jól
tartja magát. Vagy visszatérve a
cikkem elején els ként említett író-
asztalra. Apámtól örököltem, de 
sem újként szerezte. Viszont elég
szép darab ahhoz, hogy nagy való-
szín séggel majd valamelyik fiam,
vagy unokám fog körmölgetni mel-

lette (azaz bocsánat, esetleg arra
helyezi egyre specializálódó számí-
tógépét).
 És, hogy miért tartom én ezt is
„él ” állapotnak?  Egyszer  a ma-
gyarázat. Nem kell mást tennünk,
csak megnézni egy fából készült
régi használati tárgy rajzolatát, ere-
zetét, tompa fényét, a geszt és a
szíjács színbeli játékát, érezni a fa
magabiztosságát, ugyanakkor me-
leg tapintását, tenyerünkbe simuló
meghitt ismertségét. Ez öreg, örö-
költ tárgyak visszahozzák közénk
valamikori alkotóikat, a szerszám-
nyeleiket használva érezzük kezük
melegét, szinte halljuk szívdobba-
násaikat.
 Nem véletlen, hogy  sajnálatosan
rideg beton, fém és m anyagba zárt
világunkban kétségbeesetten igyek-
szünk  faburkolattal biztosítani ott-
honunk melegérzetét, vagy fenntar-
tani legalább annak illúzióját.
 A fa mindig fontos szerepet ját-
szott az emberiség életében, hiszen
egyértelm , hogy kezdetleges, de
egyre hatékonyabb szerszámaik,
használati tárgyaik, „fegyvereik”
kezdetben természetes anyagokból,
fából, k l, csontból készültek.
Ennek ellenére viszonylag kevés
fából készült régi eszköz  került és
kerül  a legáltalánosabb régészeti
lel helyekb l – a feltárt  régi sírok-
ból – birtokunkba, hiszen nyilván-
való, hogy ezen anyagok közül a fa
a legkevésbé id tálló.
 Természetesen arról sem szabad
megfeledkeznünk, hogy pásztorko-
dó seink élete inkább a nyílt me-

ségekhez, mint a zárt erd terüle-
tekhez köt dött, ami valamikori la-
kóépületeik anyagában is megmu-
tatkozik. (Nem véletlen, hogy a fá-
ban gazdagabb Ausztriában, vagy

leg a skandináv államokban ma
is milyen magas a fából készült
épületek aránya.)
 A fentiek ellenére tudjuk, hogy
például az „Isten ostoraként” emle-
getett Attila már az V. században
(pontosabban 448-ban) díszes – fá-
ból készült  - palotájában fogadta
Priszkosz rhétort, II. Theosodius
császár követét. S t, a már részben

l épült egyházi épületek építé-
se idején államalapító István kirá-
lyunknak is volt Székesfehérváron
fából épített kastélya…
 A faházaknál maradva – nagyot

lépve az id ben és térségünkre
sz kítve a kérdést – tudjuk, hogy
valamikor Diósjen n is szép szám-
mal voltak fából készült épületek.
Maga a község valamikor erd be
települt, a házakat elszórva építet-
ték az egykori irtáshelyeken, ahol a
legalkalmasabb fát találtak az épít-
kezésre. Miután ez id szakban
még nem voltak ácsok, (azok csak
az 1900-as évek elején jelentek
meg önálló szakmaként) a házakat
egymás segítségével – a famunká-
hoz értés örökölt gyakorlatával –
építették.
 Miel tt a településünk lakóinak
famunkához köt  különleges ér-
zékér l beszélnék, jelzem, hogy
Gönyei Ebner Sándor – a témával
foglalkozó néprajzkutató szerint „a
legszéls  ház, a Szenes Bikkes
Andrásé volt az utolsó faház, ami
azel tt Burjú Misáé volt. Ennek
helyén épült Lénárt József mai há-
za”.
 Azt is tudjuk, hogy a Bikkes-féle
faháznak fala rovatékos boronafal
volt, illetve tudjuk, hogy a faház
oldalát betapasztották és bemeszel-
ték.
 Egy kis számítgatással hiteles-
ként elfogadható id rendi adatok-
hoz is juthatunk. Miután Gönyei
szerint – az 1930-as években vég-
zett kutatásai idején „a (az akkori)
70 éves öregemberek (erre az utol-
só faházra) jól emlékeznek” gya-
korlatilag azt jelenti, hogy ez az
ominózus utolsó faház 1860 táján
még funkcionált.
 Ennyi ismeret mellett – valahol
a múltnak ez a puszta ismerete is
értéket jelent – próbáljuk közösen
megtalálni, hol állhatott ez az utol-
só faház...
 Nagy kérdés, hogy van-e valaki,
aki a fentiekre támaszkodva ebben
tud segíteni?
        (Folytatása következik)

Teszáry Károly
Az ábrák a Magyar nép m vészete
c. kiadványból származnak (1922.)

Barangoló IX.

A parlagf  Magyarországon a legnagyobb
területen el forduló, legelterjedtebb gyomnö-
vény, melynek pollenje az egyik leger sebb
ismert allergén. A pollenallergia egyre súlyosabb
egészségügyi és az életmin séget kedvez tlenül
befolyásoló probléma. Az allergizáló növények
szaporodásának és elterjedésének visszaszorítása,
az allergének koncentrációcsökkentésének
el segítése eredményezheti a megfelel  életmi-
n séget, az elvárható és szükséges környezeti
állapot meg rzését. A feladatok címzettje alap-
vet en a term föld-tulajdonos (ingatlan-
tulajdonos), illet leg a használó. Nagyon sok
múlik a megel zésen, a helyes m velési techno-
lógián, a szakszer  növényvédelmi és fenntartási
feladatok id ben történ  elvégzésén. Csak a
jogkövet  magatartás és az összehangolt munka
eredményezhet javulást.

Hazánkban minden ötödik
ember allergiás.

Mit tehet az egészséget károsító hatások
kiküszöböléséért?

A pollenszennyezés szempontjából legfontosabb
fenntartási feladat a gyepfelületek kaszálása. A
kaszálás nagyon hatékony megel z  módszer.
Amennyiben a földhasználó a mechanikai véde-
kezést választja, úgy az els  kaszálást a virág-
bimbók megjelenése el tt 1-2 héttel kell elvégez-
ni A parlagf  már kialakult állományaiban
ugyanakkor az egyszeri kezelés nem okozza a
növény pusztulását, mert az alacsonyan elhelyez-
ked  oldalrügyeib l kihajt. Biztos eredményt
csak évi háromszori, 2 cm magasságban elvég-
zett kaszálás hoz. A generatív fejl dési szakaszá-
ba induló növény a kaszálás okozta stresszhatást
nehezen viseli el.
 A tulajdonosokra vonatkozó jogszabályok be
nem tartásából adódó mulasztásos törvénysértés
ebben az esetben sok-sok ember egészségét
súlyosan veszélyezteti.

Kérjük, segítsenek nekünk és minden ötödik
emberen aki a településünkön lakik.

A jogszabályi rendelkezés alapján a jegyz
június 30-át követ en, a parlagf  virágzásától,
illetve a virágbimbó kialakulásától függetlenül
köteles hatósági eljárást kezdeni azon földhasz-
nálókkal szemben, akik elmulasztották a parlagf
elleni védekezési kötelezettségüket teljesíteni.
 A mulasztás megállapítható, ha a területen
június 30-át követ en nem észlelhet  olyan
emberi beavatkozás, amely a parlagf  fejl désé-
ben kizárja a virágbimbó kialakulását.
 A jogszabály érdemi védekezési kötelezettsé-
get ír el  a földhasználó terhére. A parlagf
biológiájából, illetve közegészségügyi veszélyé-
b l adódik, hogy a tényleges virágzás kezdetét
nem lehet megvárni a védekezés elkezdésével,
mert akkor már megtörténik a pollenszóródás is,
így az egészség károsítása is.
 A június 30-i id pont a törvény értelmében a
legvégs  határid , ameddig a növénytermesztés
gyakorlatát is tekintve, meg kell akadályozni a
parlagf  virágbimbó kialakulásának lehet ségét
és ezt az állapotot folyamatosan fenn kell tartani.
 A virágbimbó kialakulásának lehet ségét
pedig csak a parlagf  irtásával lehet meghiúsíta-
ni.
 A parlagf  elleni védekezés közigazgatási
eljárás, amelyben a közigazgatási szerv el írja az

A parlagf  elleni
védekezés

Diósjen i házak

Diósjen i fa kanáltartó

Oromcsúcs-díszítés Diósjen l
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ügyfél számára a védekezési kötelezettséget,
illetve növényvédelmi bírságot szab ki, közérde-
k  védekezést rendel el, rendelkezik a közérdek
védekezés költségér l.
 A növényvédelmi bírság mértéke - 2007.
május 15. napjától kezd d en - 20.000 és
5.000.000 Ft között határozható meg. A Bírság-
rendelet - többek között - kimondja, hogy a
parlagf  elleni védekezési kötelezettség elmu-
lasztása esetén a bírság mértékének alapja a
parlagf vel fert zött terület nagysága.
 „3. A Tv. 5.§ (1) bekezdésének a) és c) pontjá-
ban, valamint (3) bekezdésében el írt védekezési
kötelezettség elmulasztása esetén“
3.1. belterületen:

0-50 m2-ig 20 000 Ft
50-100 m2-ig 20 000-50 000 Ft
100-200 m2-ig 50 000-100 000 Ft
200 m2-t l 100 000-750 000 Ft

 Mindezek alapján kérem valamennyi
Diósjen i lakost, és Diósjen n ingatlannal
rendelkez t, hogy a parlagf  mentesítést foko-
zott odafigyeléssel hajtsák végre, szóljanak
szomszédjuknak is. Ha a szó kevés jelezzék a
hivatal felé.

 „Hogyha er m megcsal, maga az, hogy akartam,
erény már:
nagy dolgokban elég érdem a puszta merés.”

                               (Propertius)

Köszönjük elhivatott, segít  együttm ködésüket!

Repiczki Zsuzsanna
jegyz

Laki Balázs, ifjú kutató
diák képviselheti

hazánkat az idei Nobel-
díj átadási ünnepélyen

Laki Balázs,  a  a
váci Boronkay
György M szaki
Középiskola tanu-
lója képviselheti
hazánkat Stock-
holmban, a 2008.
évi Nobel-díj

átadási ünnepélyen.
 Több tehetséggondozó szervezet
(pl. Kutató Diákok Országos Szö-
vetsége, Magyar Innovációs Szö-
vetség, stb.) évente javaslatot tesz
az abban az évben legeredménye-
sebb innovációval, kutatással fog-
lalkozó ifjú tehetségre, hogy mun-
kája elismeréseként részt vehessen
a tudományos élet legrangosabb
rendezvényén. Az idén Laki Ba-
lázst, váci kutató diákot javasolta a
kuratórium, hogy eredményei alap-
ján képviselheti Magyarországot a
rendezvényen.
Balázs a váci reKut (regionális
kutató diákkör) egyik szervez je.
Gratulálunk Balázsnak és továb-
bi sok sikert kívánunk!

Református
nyári táborok

„Keressétek el ször Isten országát
és igazságát…”

A nyári szünid  során idén is több
alkalommal szeretnénk lehet séget
biztosítani a gyermekek számára
bibliai történetek megismerésére,
közös játékra, éneklésre, kirándu-
lásra és kézm vességre.
 A NAPKÖZIS TÁBOR 2008.
június 30-a és július 4-e között
kerül megrendezésre a református
gyülekezeti házban. Minden nap 9
órakor kezd dnek a programok.
 Szeretettel várjuk, az óvodás és
az iskolás korosztályt!!!
 E hét lezárásaként kerül sor a
CSALÁDI DÉLUTÁNRA, 2008.
július 5-én, ahol a szül kkel és a
gyerekekkel közösen szeretnénk

Az idei gyermeknapon a strandra
látogathattak el a játszani vágyók,
ahol a fürd zés mellet színes prog-
ramokon vehettek részt.
 A kisebbek – és a vállalkozó
kedv  nagyok  a strand egész
területén kutatták fel a vetélked
különböz  állomásait, ahol
óvónénik és dadusnénik által adott
feladatokat kellett megoldaniuk.
Lehetett célba dobni, gólyalábakon
szlalomozni, óriáskirakózni, meg-
dolgoztatták a memóriát és  még
egy önarcképpel is gyarapították a
játék végén sokak által megcsodált
tablót.
 Az aszfaltrajz-versenyen számos
kreatív alkotás született, az els
helyezettek oklevéllel, és értékes
nyereményekkel gazdagodtak.
 A strandfoci gólkirályai egy
oklevéllel és egy focilabdával tér-
hettek haza. Ugyan két gólkirályt is
ünnepelhettünk, a díj mégis egy
családba került.
 A gyerekek közelr l is megnéz-
hették, mivel dolgoznak a
diósjen i t zoltók.
 Az alkotni vágyókat a
tanítónénik várták, ahol textilbékát,
pillangót és karköt t csináltak,

Gyereknap

volt, ahol színes szélforgókat ké-
szíthettek.
 Az arcfestés idén is nagy sikert
aratott, a gyerekek mellett néhány
feln tt arcára is került festék.
 A program zárásaként Zsuzsi és
Orsi zenés gyermekm sorával
szórakoztatta az ottlev ket, a közös
játék, ének és tánc vidám hangula-
tot teremtett.
 Köszönet mindenkinek, aki hoz-
zájárult e tartalmas nap sikeréhez,
szabadidejét és munkáját áldozva
azért, hogy jó hangulatban, sok
játékkal teljen és szép élményekkel
gazdagítsa gyermekeinket. Ez a
nap szép példája volt az összefo-
gásnak, hiszen létrejöttéért falunk
több intézménye fogott össze:
Diósjen  Önkormányzata, a
diósjen i strand, az Általános isko-
la,  az  Aranydió  Óvoda  és  a
CivilDió Egyesület. Külön köszö-
net az óvoda dolgozóinak, hiszen
k szinte teljes létszámmal vettek

részt a rendezvény szervezésében,
lebonyolításában.
 Köszönjük adományaikat, mely-
lyel az óvodát és az iskolát támo-
gatták.

Löffler Renáta

hálát adni Istennek és egy finom
vacsora mellett beszélgetni egy-
mással.
 2008. július 28-tól augusztus 2-
ig, Tiszavárkonyba szervezünk
HITTANOS TÁBORT, ahová a
11 éves vagy annál id sebb korú
gyermekek jelentkezését várjuk. A
tábor során lesz lehet ségünk Isten
Igéje mellett elcsendesedni, fontos
kérdésekr l beszélgetni és termé-
szetesen kirándulni, strandolni is.
A táborral kapcsolatban a jelentke-

 gyermekek szüleivel szül i
értekezletet egy kés bb egyeztetett
id pontban tartunk.
 Jelentkezni mindkét táborra
személyesen a Lelkészi Hivatalban
vagy telefonon a 364-351-es tele-
fonszámon lehet.

Gottfried Richárd

ba kerülve, új ideológiai rendszert
igyekeztek ránk er ltetni. Ennek
egyik példája volt 60 évvel ezel tt
az egyházi iskolák államosítása.
 Idézve a református egyház jegy-

könyvéb l (1948. jún. 6.)
„Elnök az egyház és az állam vi-
szonyának tárgyalása alkalmából a
Diósjen  egyházközösséget is kö-
zelr l érint  kérdéseket ismerteti,
rámutatva azokra a hátrányokra,
amelyek egy elhibázott megegye-
zésb l származnak…  Leszögezni
kívánja mélységes fájdalommal,
jobb meggy dése ellenére veszi
tudomásul az el készít  tárgyalá-
sokban foglalt megállapodásokat,
mert iskolája fenntartásáért három
évszázadon keresztül a mai napig a
legnagyobb áldozatokat hozta, s
annak elvesztése most a református
vallás, erkölcsi nevelést alapjaiban
ingatja meg.”

„A vallás-közoktatásügyi minisz-
ter 1949. dec. 22-én 2 tagú államo-
sítási bizottságot küldött ki, amely
állami tulajdonba vette a kántorta-
nítói lakást, az iskolaépületet és az
összes tanítói földeket.”
 1989-ben a rendszerváltás, illet-
ve a törvény kiadása el tt néhány
nappal az akkori tanácselnök eladta
a református iskolát, így a reformá-
tusok kárpótlást azóta sem kaptak.
Egy falun belül is lehetett megkü-
lönböztetést tenni. Talán át kellett
volna érezni azoknak a szegény
paraszt embereknek, családoknak a

helyzetét, akik sok mindent meg-
tettek, még amerikai dollárhitelt is
felvettek, hogy gyermekeik, unoká-
ik iskolába járhassanak és felépítet-
ték az iskolát.
 Már nem volt, vagyis nem is
lehetett országot felháborító ese-
mény az 50 évvel ezel tti Nagy
Imre-per, majd a kivégzés 1958.
június 16-án. A megtorló hatalom
utolsó felvonásként, szégyenletes
tárgyalások csúcspontjaként elítélte
és kivégezte Nagy Imrét az 56-os
forradalom miniszterelnökét és
társait. Október 6-án méltóan szok-
tunk emlékezni az aradi vértanúk-
ra, akiket az osztrák-orosz kompo-
zíció kivégeztetett. Itt pedig ma-
gyar bosszúra, magyar bíró ítélte el
a magyar forradalom vezéreit. Ha
másként nem is, de életének utolsó
napjaiként meg kellett élni, tudo-
másul kellett venni a szocialista
vezérnek, hogy a magyar nép aka-
rata egészen más, mint a tévesz-
mék, tévtanítások ámokfutása.
 Az 56-os mártírok újratemetése
1989. június 16-án  sorsfordulás-
ként íródik a magyar történelem
lapjaira.  Emberek cselekedetét,
meggondolatlan vagy bosszúálló
tetteit vádolja múlt, de a jelen sem
mutat világos utat sem a magyar
népnek, sem az emberiségnek.
 Mégis vezessen bennünket az
alábbi versidézet:
„Meríts er t, Rázd fel hát népedet,
S nemzetté csiszolva, Emeljed fé-
nyedet.”

VsMy

folytatás a 2. oldalról
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A Cserhát-L rincz Judo Klub beszámolója
Klubunk három versenyz vel kép-
viseltette magát április 28-án Bécs-
ben nemzetközi versenyen, ahol
Európa országainak klubjai vettek
részt: csehek, osztrákok, lengyelek,
olaszok, svájciak, horvátok, bolgá-
rok, magyarok, litvánok, ciprusiak,
beloruszok, szlovákok, románok,
ciprusiak, oroszok, ukránok stb.
   A diósjen i Kovács Dorottya
ötödik helyezést ért el a nagyon
er s mez nyben. A nagyon er s, és
egyre technikásabbá váló Dorottya
bolgár  és  osztrák  ellenfelét  is
ipponnal gy zte le. A tavaly Bécs-
ben rendezett versenyr l harmadik
helyezést hozott el. A résztvev i
lista alapján kit nik, hogy Doroty-
tya megállja a helyét a nemzetközi
mez nyben is, ezért úgy döntöt-
tünk, hogy elindítjuk a június vé-
gén, Gy rben megrendezésre kerü-

 serdül  Világ Kupán. Bécsben
hatvankét klub ért el pontszerz
helyezést, és nagy örömet okozott
nekünk, hogy ebben az er s me-

nyben a mi kis 30 f s klubunk
versenyz i méltón képviselték
hazánkat és klubunkat, az ötvene-
dik helyen végzett. A versenynek
egy érdekessége, hogy Dorottya
annak az osztrák klubnak a ver-
senyz jét verte meg, amelyik a
rangsortáblázat els  helyén vég-
zett.
   Június 14-én került megrendezés-

re Pápán a szokásos “Nemzetközi
Játékok” hétvégéje, amire meghív-
tak bennünket. A versenyen két
óvodás korú versenyz vel vettünk
részt. Szorgalmas edzésmunkájuk
eredményeként Vasas Gyöngyvér
harmadik, míg Szaszovszky Kevin
második helyezést ért el.
   Ezen a versenyen jubilálták a
pápai judósok 25 éves ténykedésü-
ket. Ma már négy klubban folyik
ennek következtében a munka. A
judót 1983-ban rincz Dezs a
diósjen iek edz je honosította meg
és tizenhárom évig tanította, ezért
egy hímzett fekete övvel tisztelték
meg.
 Itt szeretném felhívni a figyel-
met, hogy versenyz ink öner l
vesznek részt a versenyeken, és
sokat jelentene a támogatásuk.
Dorottya részvétele a Világ Kupán
25 ezer forintba kerül. Az ilyen
nagy versenyen való szereplésre
keveseknek van lehet ségük, és
Dorottya támogatása megéri, ezért
kérjük a segítségüket! Továbbá
lehet ségünk lenne megvásárolni
60 m2 használt, de még jó állapot-
ban lév  judósz nyeget 200.000
Ft-ért (ekkora új sz nyeg ára
840.000 Ft + ÁFA), de az egyesü-
letnek nincs rá anyagi háttere. Eb-
ben is szeretnénk azok segítséget
kérni, akiknek módjuk, lehet sé-
gük van rá.

2008. június 14-én búcsúztak a
nyolcadikosok.
 2000. szeptember els  napján
megszeppent óvodásként léptek be
az iskola épületébe. Babatiné Már-
ton Márta tanító néni biztatta és
segítette ket a bet k és a számok
között eligazodni. Az iskola hatal-
mas épületében Márti nénivel és
Hekli Péter tanító bácsival egyre
nagyobb biztonságban érezték
magukat.
 A megszerzett tudással a fels
tagozatban bekapcsolódtak a tanul-
mányi- és sportversenyekbe, ahol
szép eredményeket értek el, de a
legjobb eredmény az, hogy sikere-
sen felvételiztek az általuk elkép-
zelt középiskolákban.
 A kirándulások és a szereplések
jó közösséggé alakították a gyere-
keket. Az utolsó évben úgy érezték
magukat, mint a madárfiókák a
fészekben. Teljes díszben álltak a
fészek szélén, szárnyaikat próbál-
gatták, de még repülni nem tudtak.
Még szükségük volt a segítségre, a
tör désre. Az eszükkel tudták, a
szívükkel érezték ezt a kett sséget.
Így aztán csipkel dtek egymással,
megbántották néha a feln tteket-
ahogy ezt a kamaszok teszik -de

„Ballag már a vén diák…”
sohasem szándékosan.
 Nagyon várták a vidám, bolon-
dos ballagást. Elbúcsúztak az óvo-
dától is. Márti óvó néni régi fény-
képeket mutatott nekik. Hihetetlen,
hogy így megn ttek, megváltoztak!
 Eljött a búcsúzás ideje, a szere-
nád. Szép m sorral, dalokkal kö-
szönték meg a tanáraiknak a sok
munkát. Könnyek csillogtak a sze-
mekben. A szívhez szóló dalokat
mi, tanárok is dallal viszonoztuk.
 A ballagás reggelére a hetedik
osztályosok virágdíszbe öltöztették
az iskolát. Tarisznyával az oldalu-
kon és szép virágcsokorral a karju-
kon meghatottan vonultak le az
udvarra. Köszönetet mondtak szü-
leiknek, tanítóiknak és társaiknak.
 Tarisznyájukba ezt az útravalót
kapták a hetedikesekt l:

„Az élet, a munka,
Tárt karokkal vár,
Hogy szép lesz-e?
Csupán rajtunk áll!”

          (Fagyajev)
Visszavárunk Titeket!

Diósjen , 2008. június 14.

Fodor Illésné
osztályf nök

Jen -nap 2008
A község hagyományához híven
idén is megrendezésre kerül a falu
napja. Minden évben a Jen  név-
naphoz legközelebbi szombaton
tartjuk, ebben az esztend ben júli-
us 12-re esik a rendezvény ideje.
Helyszíne az Általános Iskola épü-
lete és udvara lesz. Programjain-
kon – reményeink szerint – kicsik
és nagyok egyaránt megtalálják
majd a maguknak való programo-
kat.
 A részletes programot szóróla-
pokon, plakátokon, az interneten
tesszük majd közzé.
 Csábításként csak annyit: az esti
partin a Madarak együttes játssza a
talpalávalót!
 Minden kedves helybéli és távo-
labbról érkez  vendéget szeretettel
várunk!

Diósjen  Község Önkormányzata

III. CivilDió
Labdarúgó Vándorkupa

Idén is megrendezésre kerül a CivilDió
Labdarúgó Vándorkupa. N i csapatoknál
az els  6 nevezését - k a fiúktól külön,
egymás között mérk znek meg, - a fiúknál
pedig az els  12 csapat nevezését tudjuk
elfogadni.
A Vándorkupa id pontja: 2008. július 19.
szombat
Kezdés: reggel, fél 9 óra.
Részvételi díj: csapatonként 4.000 Ft. Ez
magában foglalja erre a napra a diósjen i
strandra csapattagonként egy belép t is.
H el y sz ín :  D i ó s j e n  s po r t p á ly a.
Csapatok: maximum 10 f s csapatok, a
pályán egyszerre 5+1 f  játszik
Nevezési határid : 2008. július 12. szom-
bat.
Nevezés személyesen:
Nevezéskor a nevezési díjat be kell fizetni.
ifj. Vasas Mihály - Gazdabolt (Szabadság út
25.) - amisu@citromail.hu
Valkó Kornél - Kossuth út 9. (20-468-7007)
- kornel.valko@gmail.com
További  információ honlapunkon:
www.civildio.hu

mailto:amisu:@citromail.hu
mailto:kornel.valko:@gmail.com
http://www.civildio.hu/
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II. Börzsöny kupa
n i kispályás labdarúgó

bajnokság
3. forduló - Vác, 2008. június 21

Harmadik fordulójához érkezett a n i kispályás
labdarúgó sorozat. A harmadik forduló rendez je
a Vác csapata volt.
 A megszokott két pálya helyett egyen zajlot-
tak a mérk zések. Az id járás most is kedvezett
a csapatoknak. A napfény és a friss leveg  jó
hangulatot és nagy kedvet varázsolt a pályákra.
A mérk zések gördülékenyen és problémamen-
tesen zajlottak. 9 órakor, a váci csapatvezet
rövid köszönt jével kezd dött, majd a mérk zé-
sekkel folytatódott a küzdelem sorozat
 A lányok, asszonyok ismételten kitettek
magukért. Kulturált, sportszer  és helyenként jó
játékkal örvendeztették meg a szurkolókat és
önmagukat is. Fontos szerep jutott a kapusoknak,
hiszen a megszokott 3 X 2 méteres kapuk he-
lyett, 5 X 2 méteresben kellett bizonyítani.
 A 2. forduló 2. helyezése után, a mai tornana-
pon egy kicsit ismét közelebb kerültünk az érmes
álmokhoz – esetleg a kupához.
 Eredmények:

Diósjen  -  Vác         0:2
Kartal - Kemence        4:1
Vác  -  Erd kertes        2:1
Diósjen  -  Kartal        1:6
Erd kertes - Kemence      1:0
Vác  -  Kartal          2:2
Kemence  -  Vác         2:6
Erd kertes - Diósjen       0:4
Kartal  -  Erd kertes        5:0
Kemence - Diósjen       0:0

 A folytatás: augusztus 9-én Erd kertesen, a
helyi spottelepen kerül sor a negyedik fordulóra.
Ha az id járás ismételten kegyeibe fogad, akkor
szabadtéren, füves pályán folytathatjuk továbbra
is a felzárkózást az élbolyhoz. Igaz, ami igaz: ma
kicsit döcög sre sikeredett a felzárkózás. De
még hátra van 3 forduló.

Hajrá Lányok, hajrá Asszonyok!!!
Hajrá DSE!!!

Tabella a 3. forduló után
Vác 12 9 2 1 31-10  29
Kartal 12 7 4 1 32-14  25
Diósjen  12 3 4 5 13-18 12
Kemence 12 2 3 7 15-23 9
Erd kertes 12 1 3 8 8-36 6

Labdarúgás
Megyei II. osztályú

labdarúgó bajnokság
Nyugati csoport

Megint befejez dött egy sportév. Megyei II.
osztályban szerepl  férfi labdarúgó csapataink
számára véget ért a bajnoki évad. A hosszúra
nyúló sorozat alaposan elfárasztotta játékosain-
kat.
 Most rövid nyári szünet következik és azután
kezd dik a felkészülés a 2008-2009-es bajnok-
ságra.
 De miel tt a jöv r l beszélnénk, beszéljünk a
közelmúltról:
 Mint minden versenynél, itt is reménnyel és
bizakodással vágtak bele csapataink a versengés-
be. Ami új volt az az, hogy a semmib l fel kellett
építeni a feln tt csapat mellé egy ifjúsági gárdát
is. Ez a hálás szerep Simon Jánosnak jutott. Sok
vesz dséggel és sok lelkesedéssel az idény felére
összeállt egy üt képes gárda. Jöttek az eredmé-
nyek sorra. Ahogy múlt az id , úgy n tt az
étvágy! El ször csak egy tisztes helytállás volt a
cél, majd körvonalazódott a titkos remény is:
érmet kell szerezni. És lássunk csodát! Meglett
az érem. S t! Nem is akármilyen! Ezüst.
 Persze ezt így könny  kimondani. Sokat
kellett ezért futni és harcolni fiataljainknak. De
mint látjuk megérte!
 Június 28-án a Megyei Labdarúgó Szövetség
képvisel i akasztják nyakukba a megérdemelt
medaliont.
 Feln tt férfi csapatunkról sem szabad elfeled-
kezni! A bajnokság kezdetén célként t ztük ki a
tisztes helytállást és az 5-10 helyezés valamelyik-
ét. A tervet maradéktalanul sikerült teljesíteni a
tabellán elfoglalt 5. helyezéssel. Igazi meghatáro-
zói lettünk a bajnokságnak. Voltak jó szériák, és
voltak hullámvölgyek is.
 Sajnos a jobb szereplést megakadályozta az a
sérülési hullám amely megtizedelte a gárdát,

pedig a csapatban a jobb eredmény is benne volt.
A bajnokság végére már nehézkessé vált a játék,
de még ezzel a mérsékelt teljesítménnyel is
biztosan rizte meg helyét a tabellán. S t!
Sokáig a 2-4. helyen tanyázott a csapat.
 A tavaszi szezonban jelent s változások
történtek. Az edz i feladatokat Józsa Csabától
Monostori László vette át, és az  irányításával
érte el ezt az el kel  eredményt a gárda.

 A nyári pihen  csupán a játékosoknak pihen .
A június – július id szakban kell a játékosok
játékengedélyét, igazolását, átigazolását intézni.
Nevezni a következ  bajnoki évadra. Teljesíteni
a szövetség el írásait melyek feltételei a neve-
zésnek. Természetesen ez nem csak munka,
hanem pénz, pénz és megint csak pénz.
 De most nem a siránkozás ideje van! Örül-
jünk a feln tt férfi csapatunk el kel  5. helyezé-
sének és a férfi ifjúsági csapatunk kiváló 2.
helyezésének. Örüljünk, és kicsit ünnepeljünk!

Egy örömteli esemény
A bajnokság utolsó fordulójában szívet melenge-
t  esemény tette színesebbé a játékot. Együtt,
egy csapatban rúgta a labdát apa és fia!
 Ezúton is köszöntjük Monostori Lászlót és
fiát ifj. Monostori Lászlót e nem mindennapi
alkalomból. Bízunk benne, hogy még sokáig
rúgják együtt a “b rt” a maguk és mindannyiunk
örömére.

Egyesületi hírek
Elkészültek a támogatói jegyek.
 5000 Ft -ért igényelhet k és megvásárolhatók
az egyesület játékosainál és vezet inél.
 A befolyt összegb l a nevezési díj, az igazo-
lások és átigazolások, a játékengedély és a
sportorvosi vizsgálat díjait kívánjuk rendezni
(kb. 200.000. Ft).

Hornos Márton

Az ifjúsági bajnokság végeredménye
1. Ipolyszög 30 28 1 1 136-24 85
2. Diósjen 30 22 5 3 101-26 71
3. rhalom 30 21 4 5 140-47 67
4. Magyarnándor 30 17 5 8 74-43 56
5. Bercel 30 18 1 11 96-63 55
6. Nagyoroszi 30 16 6 8 84-62 54
7. Dejtár 30 14 5 11 120-67 47
8. Nógrádkövesd 30 14 5 11 62-44 47
9. Keszeg 30 10 4 16 63-107 34

10. Patak 30 9 7 14 77-62 34
11. Kétbodony 30 10 2 18 73-140 32
12. Érsekvadkert 30 9 2 19 51-91 29
13. Nézsa 30 6 8 16 33-77 26
14. Becske 30 5 4 21 49-121 19
15. Nógrádsáp 30 5 2 23 52-130 17
16. Hugyag 30 3 5 22 35-142 14

A feln tt bajnokság végeredménye
1. Nógrádkövesd 30 25 1 4 103-37 76
2. Bercel 30 21 3 6 94-43 66
3. Patak 30 18 3 9 77-38 57
4. rhalom 30 17 5 8 70-42 56
5. Diósjen 30 16 4 10 60-43 52
6. Érsekvadkert 30 15 2 13 92-64 47
7. Ipolyszög 30 14 4 12 51-59 46
8. Nézsa 30 14 3 13 49-58 45
9. Dejtár 30 13 5 12 81-73 44

10. Nógrádsáp 30 12 2 16 61-77 38
11. Kétbodony 30 11 2 17 65-75 35
12. Magyarnándor 30 11 2 17 58-81 35
13. Nagyoroszi 30 10 1 19 45-88 31
14. Becske 30 8 3 19 64-96 27
15. Keszeg 30 7 5 18 63-84 26
16. Hugyag 30 5 1 24 36-111 16


