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Napjaink rohanó világában egy-
re gyakrabban tapasztaljuk,
hogy ünnepeink elsilányulnak,
felszínessé válnak. Mind keve-
sebb ember fordít id t, energiát
arra, hogy a hétköznapokba egy
kis színt vigyen.
 Gyenesdiás lakói tavaly mégis
elhatározták: új hagyományt, új
ünnepet teremtenek. Évr l évre
találkozóra hívják azon települések
lakóit, melyek nevében a "dió" szó
el fordul. Jó példával k jártak
elöl: els  alkalommal náluk került
megrendezésre a Diós települések
találkozója.
 Idén szeptember 6-án Diósd
község volt a vendéglátó település.
Diósviszló, Diósgy r, Gyenesdiás,
Dióskál és Diósjen  lakosságának
képvisel i vettünk részt a jeles
rendezvényen.

 A nyáriasan meleg, kellemes
id ben a f téren zajlott a program.
A  megnyitóban a vendéglátó pol-
gármester köszöntötte a résztvev -
ket. A rendezvényen minden pol-

Diós települések találkozója

gármester bemutatta települését, s
azokat a m vészeti csoportokat,
akik képviselték községüket. Bi-
zony kicsit irigyeltük Gyenesdiást,
de akadtak olyan falvak, akiknek
nem szívesen cserélnénk a helyze-
tével – ebben a sz kös id szakban
sem.
 Igen változatos produkciókkal
készültek a települések: feln tt- és
gyermek tánccsoportok, énekka-
rok, mesemondók, színi el adások,
lovagi játék gyönyörködtették a
néz ket. Bennünket a K szirt
Egyesület képviselt. Nagy sikert
aratott m soruk, f ként a székes
táncukat fogadták nagy ovációval.
 Apró kiállítással is bemutatko-
zott minden település. Mi tablót
készítettünk Diósjen  látnivalóiról,
és prospektusokat is vittünk ma-
gunkkal. Legnagyobb tetszést nép-
viseletbe öltöztetett, életnagyságú
bábuink keltették.
 Az általános iskolában kínáltak

ebéddel és vacsorával vendéglátó-
ink, ahol különleges helyi speciali-
tásukat, a savanyú húslevest is
megkóstolhattuk.
 Megrendezésre került a – most
már hagyományosnak mondható –
diós sütemények versenye is. Eb-
ben f leg a vendéglátó diósdiak és
a gyenesdiásiak aratták le a babéro-
kat.
 A résztvev  községek polgár-
mesterei megállapodtak arról, hogy
a jöv ben a határon túl él  "diós"
községekre is kiterjesztik a meghí-
vottak körét. Két év múlva, amikor
ránk kerül a rendezés joga és köte-
lessége, remélhet en a Kárpát-
medence egész területén él  "diós"
testvéreinkkel fogunk tudni már
találkozni.
 Az új hagyomány  bízunk ben-
ne  ünnepnapokat jelent majd
mindannyiunk számára!

Pátyodi Csilla



Önkormányzati hírek
Tájékoztató a 2008. 08. 25-én
megtartott képvisel testületi

ülésr l

Polgármester úr tájékoztatója az
el  testületi ülést követ  id szak
eseményeir l:
 5-én kedden Kalocsán voltam az
iskola igazgatóasszonyával és a
jegyz vel, a Magyar Honvédség
által kiírt pályázatban szerepl
bútorok, elektronikai berendezések
és egyéb eszközök megtekintésé-
nél, és igénylésének aláírásán.
 8-án pénteken Drégelyvár és a
Börzsöny fényképvetítéses el adás
Kemence-Csarnavölgy, Fekete-
völgy Panzióban El adók: Teszáry
Károly, a Magyar Köztársaság
Ezüst Érdemkereszttel kitüntetett
erd mérnöke, a Duna-Ipoly Nem-
zeti Park nyugalmazott tájegység-
vezet je Berki Zoltán térképész, a
Börzsöny turistakalauz szerkeszt -
je, a Nagybörzsöny-Szob Erdei
Kisvasútért Közalapítvány kurató-
riumának tagja.
 18-19-20-án A Magyarok Világ-
szövetsége meghívásának tettem
eleget, ahol a világról 1000 küldött
között voltam jelen. Végül is a VII.
Világkongresszus f  mottója a
fordulat, amely azt jelenti, hogy a
világon él  magyarság életében
egy olyan fordulat következzen be,
amely a magyarság újbóli felemel-
kedése szolgálja. Két konferencián
vettem részt: Államiság nélküli
népek és nemzetek az Európai
Unióban El adók: Nelly Maes
és Patrubány Miklós A Szent
Korona és a magyar alkotmány
el adó: Dr. Halász József.
 20-án Diósjen  település kis
csoportjával képviseltettük magun-
kat a Szent Jobb körmeneten és az
azt követ  t zijátékot is megtekin-
tettük.
 21-én az általános iskolában
alakuló ülésen vettem részt a jegy-

 asszonnyal.
 27-én Salgótarjánban tanévnyitó
konferencián vettem részt az iskola
igazgatóasszonyával és az óvoda
vezet jével.
 29-én tanévnyitó értekezleten
vettem részt az általános iskolában,
melyen a tantárgyfelosztásról, a
tanév rendjér l, a követend  maga-
tartási formákról, a kötelez  admi-
nisztráció pontosságáról valamint a
halmozottan hátrányos és sajátos
nevelési igény  gyermekek beil-
lesztésér l volt szó, a szül vel és a
gyermekkel történ  megfelel
bánásmód, hangnem, a közösségi
nevelés el térbe helyezése. Kovács
Lászlóné a tantárgyfelosztás kere-
tein belül ismertette a tantestület-
tel, hogy matematika-fizikaszakos
pedagógust még továbbra is meg-

bízási munkaviszonnyal keres, a
hiány feloldására heti 3 órában
foglalkoztatja a megoldásig Kovács
Lászlót matematika tanítására a 7.
osztályban (fejleszt ). Az informa-
tika oktatásra Valkó Kornél infor-
matikussal kötött óraadói szerz -
dést. Mózes Szilvia a 3. osztályban
1 órában a játékos angol nyelvtaní-
tást, és 4. osztályban pedig az an-
gol nyelv oktatását végzi.
A képvisel testületi ülésen meg-
vitatott témákról röviden:

Napirend el tt Gyenes Szilárd az
Észak Kelet és Nógrád Megyei
Regionális Hulladékgazdálkodási
Program, Zöldhíd Programjáról
tájékoztatta a képvisel ket.
Az önkormányzat megvitatta a
fogászati rendelés kérdését, és
támogatja a Baradent Kft-t az
ellátás zökken mentes folytatá-
sában.
Polgármester úr tájékoztatta a
képvisel ket a ravatalozó munká-
iról, tájház vásárlással kapcsola-
tos szerz dés megkötésér l, és az
orvosi rendel  melletti park ki-
alakításának lehet sségeir l.
Felkészülés a Diós nev  települé-
sek találkozójára.
Részvétel IKSZ pályázaton,
melynek pályázati anyagát az
általános iskola igazgatója és a
jegyz  asszony készíti el.
Kollektív szemétgy jtés meg-
szervezése, melynek keretében
társadalmi munka bevonásával
igyekszünk megszüntetni az
illegális szemétlerakó helyeket.
Lomtalanítási akció szervezése.
Szociális kérelmek elbírálása.

 Aki szeretné részletesebben
megismerni a testületi ülésen el-
hangzottakat, az arról készült jegy-

könyvet elolvashatja a polgár-
mesteri hivatalban. A testületi ülé-
sekre minden érdekl t várunk.

Illegális hulladéklerakók
felszámolása

Az illegális hulladéklerakók felszá-
molására meghirdetett közösségi
összefogás eredményeként, 32 f
gy lt össze szeptember 20-án
szombaton, hogy kivegye részét a
munkából. Együtt szedték a szeme-
tet a helyi civil szervezetek képvi-
sel i, akikkel erre megállapodást
kötöttünk, és olyan lakosok is, akik
pusztán fontosnak tartják, hogy
településünk és környéke megsza-
baduljon a sok illegális szemétt l.
Erre a tevékenységre KEOP-os
pályázaton nyertünk pénzt
1.042.920 Ft-ot. Az öner  biztosí-
tása 20%, mely 380.400 Ft-ot tesz
ki. Ebb l a természetbeni hozzájá-
rulás 230.000 Ft érték . Sajnos a

pályázatban szerepl  helyszínek
mindegyikén a rossz id  miatt nem
sikerült megvalósítani a felszámo-
lást, ezért egy másik id pontban
folytatjuk. Tevékenységünk ered-
ményeként, mintegy 130 zsák sze-
mét lett összeszedve a beköt  és a
poros út melletti területekr l, vala-
mint egy nagy halom gy lt össze a
bezárt szeméttelep bejáratánál. A
lerakott sitt elszállítására gépi
munka szükséges mely a közeljö-

ben fog megvalósulni. Minden
egyes jelenlév nek köszönöm az
aktív részvételt. Bízom abban,
hogy ezt a tevékenységet azok is
értékelik, akik a szemetet ezekre
a területekre helyezték ki.

Tóth János

Kemence-Diósjen
összeköt  út

Tisztelt Lakosság!
 Ezúton tájékoztatom Önöket a
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Salgótarjáni Igazgatóságának kez-
deményezésére a Diósjen -
Kemence összeköt  út ügyében
létrejött egyeztet  tárgyalásról.
 Az egyeztetésen részt vett NKH
Salgótarjáni Igazgatósága, Ipoly
Erd  Zrt. képviselete Kemence és
Diósjen  önkormányzatainak kép-
viselete, Rétság Rend rkapitányság
képvisel je, valamint Teszáry Ká-
roly úr volt erdészet vezet  és az
Eger Erd  képvisel je.

 Az egyeztet  tárgyalás során a
két érintett település képvisel i
jelezték, hogy sérelmesnek tartjuk
a helyi lakosok és az itt áthaladni
kívánó más személyek bárminem
szankcionálását ezen az útszaka-
szon. Vitatjuk a rend ri intézkedés
jogosságát bárkivel szemben, mert
az út tulajdonosa az állam, kezel je
az Ipoly Erd  Zrt. De ahhoz, hogy
ez az útszakasz közforgalom el l
lezártnak min süljön, a Nemzeti
Közlekedési hatóság engedélye
szükséges, és a földhivatalban is be
kell jegyezni. Azonban a Földhiva-
talban ez idáig még nem találtak
erre vonatkozó bejegyzést, amelyet
a Földhivatal vezet jét l személye-
sen kértem. Az 1988. évi I. törvény
mely a közúti közlekedésr l szól,
kimondja a 29. §-ban, hogy "A
magánút közforgalom számára
való megnyitásának, illetve elzá-
rásának tényét az ingatlan-
nyilvántartásba be kell jegyezni.
A bejegyzést a tulajdonosnak
(kezel nek) kell kezdeményeznie.
A bárki által igénybe vehet  léte-
sítményhez vezet  utakat, vala-
mint az ahhoz tartozó bels  úthá-
lózatot a közlekedési hatóság
engedélyével közútként (országos
közútként, helyi közútként) vagy
közforgalom el l el nem zárt
magánútként kell megépíteni."
Az Ipoly Erd  Zrt. ezt az útsza-
kaszt, a Zrt. kezelésében lév  köz-
forgalom el l jelz táblákkal lezárt
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"Itt van az sz, itt van újra…"üzemi útként tartja nyílván. Az
erd l és az erd  védelmér l szóló
törvény ugyan el írja az erd gaz-
dálkodónak az erd rzését, és azt,
hogy feladata teljesítése érdekében
a törvény lehet vé teszi a járm for-
galom korlátozását. Az 1996. évi
LIV. törvény az erd l és az erd
védelmér l a 77.§ (2) bekezdésé-
ben így fogalmaz: "Az erd gazdál-
kodó az erd  és az erdészeti létesít-
mény védelme érdekében járm nek
az erd területen, valamint a köz-
forgalom el l elzárt erdészeti
magánúton való közlekedésre a
közúti közlekedés szabályaitól
eltér en – a közlekedési hatóság
véleményének figyelembe vételé-
vel – forgalmi korlátozást határoz-
hat meg. Tehát  a  törvény  itt  is
hivatkozik a közlekedési hatóság
bevonására. A tárgyalás során
kiderült az is, hogy hajdanán tu-
risztikai céllal állami pénzeket
vontak be a parkolók megépítésére,
ezt követ en nyitott volt mindenki
számára. Kés bb sorompóval zár-
ták le és fizet ssé tették, majd is-
mét járható volt egy darabig. 2008.
06. 01-jét l kezd en Kemence
és Diósjen  lakói számára ismét
úthasználati díj bevezetésére került
sor. Természetesen ehhez is a köz-
lekedési hatóság engedélyére van
szükség, amit tudomásunk szerint
nem kértek meg. Ugyanis az a
hivatkozás, mely szerint a szóban
forgó útszakasz közforgalom el l
lezárt út, ez nem állja meg a helyét,
mert így ismereteink szerit nem
szerepel a földhivatali nyilvántar-
tásban és nem rendelkezik az Ipoly
Erd  Zrt. a Nemzeti Közlekedési
Hatóság engedélyével. Az 1988.
évi I. törvény a közúti közlekedés-

l rendelkezik, mely kimondja: a
közlekedési hatóság engedélye,
valamint földhivatali bejegyzés
szükséges ahhoz, hogy az érintett
útszakasz közúti forgalom el l
lezártnak min süljön.
 Elképzelhet , hogy az ügy soká-
ig fog elhúzódni, éppen ezért írás-
ban kértem a Rétsági RK. vezet it,
hogy amíg a kérdéses ügy nem
tisztázódik, addig az említett útsza-
kaszon történ  áthaladásért ne
bírságoljanak szabálysértés miatt.
Az írásos válasz e cikk megírásáig
az RK-tól még nem érkezett meg.

Tóth János
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Becsöngettek!
 A tanévnyitó mindig vegyes
érzelmekkel teli ünnepség.
 Diák, szül , tanár búcsúzik a
szabadsággal teli, korlátok nélküli
nyártól.
 Mégsem szomorú ez a nap, ez az
ünnep! Újra találkozhatunk a régi
barátokkal, pajtásokkal.
 Élménybeszámolót tarthatunk a
nyárról, a nyaralásról. Újra sok id t
tölthetünk el együtt osztálytársa-
inkkal.
 Minden els s izgalommal, s
talán még félelemmel is lépi át az
iskola küszöbét.
 Ahogyan most a kis els  osztá-
lyos nebulók, én is hasonló várako-
zással, talán némi szorongással
kezdtem ezt a tanévet.
 Huszonkét éve vagyok tanára a
diósjen i általános iskolának. Mos-
tantól új feladat vár rám.
 Településünk képvisel -testülete
az iskolánk vezetésével bízott meg.
 Bizalmukat ezúton is megköszö-
nöm. Minden er mmel és tudásom-
mal igyekszem megfelelni az elvá-
rásoknak.

 Embert nevelni folyamatos és
hatalmas feladat. Formálni, alakíta-
ni kaptuk ket, ezért vigyáznunk
kell rájuk!
 Az iskolai nevelés eredményes-
sége alapvet en a gyermek, szül ,
pedagógus sikeres együttm ködé-
sén múlik.
 Az ember személyiségét legin-
kább a veleszületett tényez k
(gének, hajlamok) határozzák meg.
Ennek igazsága könnyen belátható

az alábbi példa alapján: Ha egy
jegenyefát úgy metszenek, hogy
koronája hasonlítson az almafára,
ideig- óráig elérhet  a hasonlóság,
de egy id  után a jegenyefa koro-
nája ismét karcsú és égbenyúló
lesz.
 Ezeket a meghatározó elemeket
alakítják és egészítik ki a gyerme-
ket körülvev  feln ttek, szül ,
óvoda, iskola. Fontos a szül , a
feln ttek értékrendje.
 Szelíd szigorral, sok szeretettel,
dicsérettel igyekszik nevel testüle-
tünk a ránk bízott gyermekeket
formálni. Arra törekszünk, hogy
mindenki találja meg a helyét a
közösségben.
 Aranyszabály: Csak azt tedd a
másikkal, amit szeretnél, ha veled
is tennének!
 A 2008/2009-es tanévben 203
gyermek kezdte meg tanulmányait
12 osztályban, 4 napközis csoport-
ban. A napközis ellátást igényl k
száma eléri a 100 f t.
 A szakmai feladatokat 17 kine-
vezett pedagógus látja el. A megér-
demelt pihenésüket megkezd  4
nyugdíjas pedagógus szakfeladatait
bels  átszervezéssel illetve 3 óra-
adó szakvégzett pedagógus munká-
ba állításával oldottuk meg. Mate-
matika, fizika szakra pályázatot
írtunk ki pályakezd  fiatal részére.
 Az intézményben 5 technikai
dolgozó és 2 közhasznú takarító
látja el a feladatokat.
 Hagyományunkhoz híven to-
vábbra is folytatódik a m vészeti
oktatás hangszeres zene, képz -
vészet és színjáték szakon.

 A tehetséggondozás és felzár-
kóztatás kiemelt feladata iskolánk-
nak. Az arra érdemes illetve rászo-
ruló tanuló ingyenesen megkapja a
megfelel  támogatást. Szakköreink

séges kínálatot nyújtanak az azt
igényl  gyermekeknek.
 Intézményünk nyitva áll a kultú-
rát, a tudást, a közösségi együtt-
élést, hagyományápolást közvetít
kezdeményezések, rendezvények
lebonyolítására.
 Újdonság a portaszolgálat: ön-
kéntes szül k reggel 7 óra 45 perc-

l 12 óráig tartanak ügyeletet. Ez a
tanulók biztonságát, a tanórák vé-
delmét szolgálja. Hálás köszönet
azoknak az anyukáknak illetve
apukának, akik már több alkalom-
mal is szabadidejük feláldozásával
láttak el portaszolgálatot. Név sze-
rint: Pálinkásné Vince Ágnes, Ko-
vács Hajnalka, Surinné Szabó
Krisztina, Fuchs Tiborné Györgyi,
Monostori Józsefné Kinga,
Kristofóriné Melicharik Zsuzsanna,
Laki Krisztina, Fagyas Gáborné
Melinda, Hesz Tiborné Erika,
Schmittingerné Hlugyik Orsolya,
Szuettáné Laki Lilla, Turdáné Tóth
Erzsébet, Szabóné Strihó Nikolett,
Tuskó László.

 Köszönet Zanati László úrnak,
az erdészet vezet jének,aki kültéri
padokkal ajándékozta meg iskolán-
kat. Külön köszönjük Marton And-
rás, Valkó Kornél, Berhédi József,
Egyed József, Egyed Zoltán,
Bulejka Richárd és Józsa Balázs a
padok, ül kék beállításánál végzett
munkáját. Tanulóink boldogan
vették birtokukba az így kialakított
udvarrészt.

 "A kezdés öröme és lelkesedése
nincs fenntartva az újesztend
napjának, ha úgy akarod: megélhe-
ted akár minden reggel is."

(Szent-Gály-Kata)

 Kérem a község lakosságát
(szül ket, nagyszül ket, rokonokat,
…), segítsék, támogassák az isko-
lában folyó nevel -oktató munkát!

Kovács Lászlóné
igazgató

Felhívás
Az október 23-ai ünnepséget –
el estéjén  október 22-én tart-
juk 1630-tól.
 Az ünnepi beszédet Dr. Hege-

s Lóránt református püspök
mondja el, a református templom
el tti emlékm nél.
 Szeretettel hívunk mindenkit a
megemlékezésre



Gondolatok az sz elején

Óvodai hírek
"Elindult a kisvonat"

Szeptember elsején valóban
"elindult a kisvonat". Megkezd -
dött a legkisebbek beszoktatása az
óvoda udvarán.
A harmadik életévüket betöltött
kisgyermekek  életük els  állomá-
sához érkeztek – és ez nem más,
mint az Óvoda. Voltak, akik öröm-
mel, bátran, határozottan, s voltak
akik megszeppenten, félve érkez-
tek. Az óvoda udvarán álló kisvo-
nat varázsa, vonzása, kezdetben a
homokozós játékok, a játék öröme
s nem utolsó sorban a szül k jelen-
léte segítette át a kicsiket, hogy
szokják az új közösséget, életük új
állomását. Nem könny  az elválás
sem gyermeknek, sem szül nek. Ez
az els  állomás, ahol a legnehezebb
a búcsúzás, legnehezebb az elválás.
S hogy kinek nehezebb? Szül nek,
gyereknek egyformán.

Fazekasné Majnik Marika
óvónéni

 Elkezd dött óvodánkban is az új
tanév. Nagyobb óvodásaink mellé
sorra érkeznek az apróságok Maci
csoportunkba, ahová a legkisebbe-
ket fogadjuk.
A beszoktatási id szak sem a szü-

nek, sem a gyereknek nem  köny-
ny , hiszen életformaváltás törté-
nik. A gyermek az els  három évét
otthon, szeret  családja körében

töltötte, mint a család szeme fénye.
Aztán egyszer csak mindennek
vége szakad. A legtöbb családban
ráhangolják a kicsiket az óvodára.
Társakat ígérnek nekik, soha nem
látott és ki nem próbált játékokat.
A valóság azonban az, hogy idegen
környezetbe kerülnek ahol ismeret-
lenek az  óvónénik, a dadus néni,
de talán néhány kis barát, barátn ,
ismer s azért akad. A játékokon
osztozni kell másokkal, az ennivaló
sem biztos, hogy olyan íz  mint
otthon és délután még aludni is
kell.
 A beszoktatás óvodánkban ru-
galmas és folyamatos. A tavaszi
beiratkozás után, a nyáron  az
óvónénik családlátogatásra indul-
tak, hogy otthon ismerjék meg a
gyermeket a családban, és a gyer-
mek is megismerhesse az óvó-
néniket. Az óvodában aztán lehet -
séget adunk arra, hogy  néhány
napig a szül vel együtt lassan elfo-
gadják az új helyzetet, megszokják
a környezetet.
 Az óvodánkat  a gyemekek
fogadásához  igyekeztünk hangu-
latos dekorációval feldíszíteni ez-
zel hívogató, barátságos környeze-
tet kialakítani.
 Megvalósult óvodaépületünk
észak-keleti sarkának küls  falszi-
getelése, mely  a Nyuszi-csoport
egyik bels  válaszfalának szigete-
lését, vakolatjavítását is érintette. A
munkák miatt a középs  csoporto-

"Minden törekv  nap új lehet ségekkel kezd -
dik. Minden törekv  nap új megvalósításokkal
végz dik."

Sri Chinmoy
 Falunk portáin, gyümölcsöskert-
jeinkben évszázadok óta meghatá-
rozó gyümölcs volt a dió. Talán
nem véletlen került Jen  elnevezé-

 falunevünk el tagjaként a "diós"
jelz .
 A falusi embereknek így sz
tájékán mindig egy kis munkát
adott a diószüret, estéken pedig a
diótörés. Ezután került a szépen
pucolt dió a váci, meg más piacok-
ra, felvásárlókhoz, cukrászdákba,
némi bevételt hozva a családnak.
Az el  évtizedekben viszont a
diófák eladására is sor került, igen
sok öreg fát kivágtak.
 Egyébként a dió a legnépszer bb
a csonthéjas gyümölcsök közül, és
shonos fajta. Az oltványdiók kö-

zül kiváló fajta az alsószentiváni, a
milotai, a tiszacsécsi. Az oltvány-
dió régen ismeretlen volt hazánk-
ban és a nagyvilágban is. Az olt-
vány azt jelzi, hogy a növény két
részb l áll. A gyökérképz  rész az
alany,  a  ráoltott  rész  a  nemes.  Az
elvetett szép magnál senki sem
tudja, hogy az új fa termése meny-

nyire hasonlít az elvetett maghoz,
mivel a különböz  tulajdonságok
keverednek az utódokban. Tehát a
szemzés és oltás teszi lehet vé,
hogy teljesen hasonló min ség ,
fajtaazonos legyen az új termés. A
magyar dió jól értékesíthet  volt
Európában. A mai világban a ter-
mel  nem tudhatja értékesíthet -e,
vagy ugyanoda jutunk, mint a többi
gyümölccsel.
 A néhány éve megkezdett ha-
gyományt viszont ápolnunk kell,
mit DIÓs falu, és a DióFesztivál
jelenthet némi nosztalgiát is, némi
el relépést is falunknak, fiatalja-
inknak. Mint ahogy Reményik
Sándor írta egyik költeményében:
"Az álmom néha kemény, keser ,
Kérges, barna, mint sokszor a kenyér,
De benne van az újrakezdés magja,
De benne van a harchoz új er  –
De benne van az élet."
 Az újrakezdés, az új er , a szebb
jöv be vetett hit vezérelte 1989
októberében is a magyar nép nagy
részét, hogy az elindított politikai
folyamatok következtében dönteni
merjen, szakítani a negyvenéves
önkényuralommal, a nagy pártfo-
góval.
 Tudjuk, mindennek el zménye,
már 1956. októberében elkezd -

sok csoportjának berendezése ki-
csit csúszott, éppen hogy elkészül-
tünk szeptember 1-jéig.
 A szigetelési munka megszerve-
zésében sokat segített Varga János
építész.  és munkatársai vállalták,
hogy a csoportszoba újravakolását
elvégzik. Köszönjük Mészáros
Zolinak és Gyurcsik Palinak, hogy
gyorsan, szépen  helyreállították a
csoportszoba falát.
 A festést Tóth János fest  vállal-
ta, nekünk csak az anyagköltségre
volt gondunk. Köszönjük gyors,
precíz munkáját.
 Óvodánk udvarán a "kisvonat" a
sláger, nagyon megkedvelték ki-
csik és nagyok egyaránt.
A nagyobbaknak a "függeszked "
körül most alakítjuk a véd talajt.
Az ütéscsillapító talaj kialakításá-
hoz segítséget nyújtott a romhányi
Erdészet vezet je Szekán György.

Ezúton köszönjük neki, hogy  biz-
tosította számunkra a faanyagot,
mellyel kerítést vontunk a függesz-
ked  köré, melyet vastag homokré-
teggel töltünk meg. A kerítés szak-
szer  elkészítését Fricz János,
Tuskó László vállalta és valósította
meg Velki Ferikénkkel, aki munka-
idején túl készítette, háncsolta az
anyagot és segítette a szakmunkát.
Megérkeztek a homokozótakarók
is, melyek segítségével tisztán
tarthatjuk homokozóinkat.

k  mindannyian jelenlegi és
volt óvodás gyermekeink szülei és
örülünk, hogy munkájukkal segítet-
tek  akkor, amikor arra a legna-
gyobb szükség van.
 Szép tanévet kívánok gyerme-
keknek, szül knek, óvodai dolgo-
zóknak, mindannyiunknak.

Bacskay Sándorné
óvodavezet

dött, természeti hasonlattal élve: a
mag  el  lett  vetve,  amely  33  év
elmúltával hozta meg gyümölcsét.
 Egy-egy nagy esemény, változás
után talán hónapok, évek is letel-
nek amikor megvizsgáljuk a mér-
cét. A mérce ott kell legyen mindig
a szemünk el tt, hogy jó döntést
tudjunk hozni az adott pillanatok-
ban, amellyel egész életünkben
tovább tudunk élni. Emlékezhetünk
itt a választásokra, a külföldre
szakadt magyar testvéreink sors-
kérdéseire. Még mindig ott tartunk,
hogy különösen a felel s szabadsá-
got kell megtanulnunk és nagyon
fontos, legyen kit l ezt megtanulni.
Van, aki csak az egyéni szabadsá-
got ismeri, persze ezt csak egy
lakatlan szigeten tudná megvalósí-
tani. A szabad felel sségre való
nevelést már a családban el kell
kezdeni, amit az óvodai, iskolai
nevelés emelhet magasabb mércé-
re. Bármely emberi közösség, bele-
értve egy család, egy nemzet tag-
jai, vagy egy vallási meggy dés
hívei, csak akkor élhet teljes életet,
ha tudja, hogy kicsoda, mit akar,
honnan jön és merre tart. 1956.
minden kétséget kizárólag az ösz-
szetartozásról, a mindent elsöpr
szabadságvágyról, a cselekvés
fontosságáról szól. Ha erre gondo-
lunk, jó érzés tudnunk, hogy ma-

gyarnak születtünk.
 '56-ot mindenképp ki akarták
törölni a magyar nép emlékeib l.
Amikor Kádár János egy tokaji
látogatása alkalmával megtudta,
hogy az '56-os borok a legjobb
évjáratúak, azonnal leszedettet a
címkéket az üvegekr l. Ahogy
azok a címkék elt ntek, úgy t ntek
el az elvh  emberek emlékeib l és
szavaiból az '56-os események.
 A visszaemlékezés olyan lehet -
ség számunkra, hogy a szellemisé-
get tovább vigyük saját felel sség-
vállalásunkban, mindennapi éle-
tünkben és munkánkban. A válto-
zásokat, a kihívásokat is így tudjuk
a megfelel  mértékben kezelni és
átélni. Napjainkban nem csupán a
sz kös megélhetésre, nem a sok
munkára, nem az áruhiányra pa-
naszkodunk, hanem az ország-
vezet ink önös érdekeinek, hará-
csolásai, az erkölcsi normák sem-
mibe vétele, amelyek izgatják,
nyugtalanítják a köznép, a falusiak
mindennapjait. Mindezeken túlme-

en kezdjük el az új lehet sége-
ket, valósítsuk meg, amit megtehe-
tünk, mert Wass Albert szavaival:
"Semmi sem lehetetlen annak, aki
szilárd erkölcsi alapon áll és sem-
mi sem kés  annak, aki becsületes
munkából kíván élni. "

VsMy
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Amíg az elmúlt évtizedekben, illet-
ve a rádió és az újság megjelenése
el tt egy-egy eseményr l szóló hír-
adás hosszú id kbe is telhetett,
amíg eljutott az emberekhez, addig
a mai világban híráradatban élünk.
A napi és hetilapok mellett az
elektronikus sajtó számtalan for-
mája között lehet válogatni. Ezután
feltehetnénk a kérdést miért van
szükség a Jen i Naplóra? Falunk-
ban nincsenek politikát megrenge-

 események, vagy pártharcok, so-
rolhatnám, hogy nincsenek nagy
eseményeink. Egy kis falu élete,
avagy gondja, problémája, az em-
berek sorsa ritkán kerül a napi hír-
adások fókuszába.
 Úgy is írhatnánk, hogy éljük a
körülményeknek megfelel en min-
dennapjainkat. Mégis, jobban bele-
gondolva falunk életébe, három-
ezer ember élete, sorsa, napi ese-
ményei más és más pillanatokat,
egyéni gondokat és örömöket pro-
dukálnak.
 Faluközösségben élünk, tehát
tudnunk kell egymásról, szerveze-
teink, egyházaink, id seink és fia-
taljaink jelenér l, jöv jér l. Emel-
lett nem szabad elfelednünk el de-
ink egy-egy el került régi történe-
tét, falunk emlékeit. Egy régi fény-
kép is szinte mesélni tud arról a
korról, arról az eseményr l, amikor
készült. Már alig van olyan id s
ember közöttünk, aki átélte a II. vi-
lágháborút katonaként, fogolyként,
vagy helyi lakosként. T lük is kel-
lenek az elbeszélések, az élmé-
nyek. Hogyan éltek a családok a

két háború között, és az 50-es, 60-
as években. Teszáry Károly hosszú
barangolásai közepette vissza-
visszapillant falunk és az emberek
hagyományára, szokásaira, de
mégsem terjedhet ki a falu történe-
tének megelevenítésére.
 Mint már közismert, az önkor-
mányzat egy tájház kialakításával
szeretné falunk múltját megörökí-
teni. Ehhez kell a segítség sok he-
lyi lokálpatriótától, hogy el deink
XIX-XX. századi élete a jöv  nem-
zedék számára is fennmaradjon.
Néhány témakört leírtam, amiért
szükségünk van lapunkra, a Jen i
Naplóra.
 Szükséges azonban, hogy a Tisz-
telt Olvasók, falunk lakói is részt
vegyenek nagyobb számban a  lap
írásában is.
 Már jeleztük, hogy hirdetéseket
is közzé lehet tenni a lapban, ne
villanyoszlopokon lógjanak azok.
 Olyan rovatot is szeretnénk nyit-
ni, amelyben Önök kérdezhetnek
és észrevételezhetnek, hiszen min-
denkinek van meglátása bizonyos
dolgokra, vagy problémák kiküsz-
öbölésére. Tehát ne csak a falugy -
lésen, közmeghallgatáson legyen
meg erre a lehet ség.
 A szerkeszt ség két év távlatára
tekint vissza. Lehetséges, hogy
nem mindenre fordítottunk figyel-
met, netán valami kimaradt, de ez-
után is igyekszünk a realitásoknak
megfelel en  amint írtam az Önök
segítségével – a lapot szerkeszteni
és kiadni.

VsMy
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Assisi Szent Ferenc napja, sok
helyütt szüretkezd  nap, mert a
Szent legendája szerint, a semmi-

l is csurig töltötte a hordókat.
A vetésre legalkalmasabb hét.
Aki ezen a napon akar kotlóst
ültetni, az tegyen a fészekbe
nyírfaágat, hogy a csibék el ne
pusztuljanak.
Gál napján érik be a makk és e
nap mennek ki az évben utószor
a vízre a halászok. Gál hetében
vetett búza megüszkösödik.
Vendel a pásztorok, juhászok
véd szentje. Ha jószágvész üt ki,
azt mondják: Viszi Vendel az
állatokat. Vendel harangja a jó-
szágvész elharangozására szol-
gál. Ahol él a jószágokért mon-

A Naplóról két év után

Öreg kalendárium októberi lapjairól
dott Vendel-napi mise szokása,
ott kis üvegcsébe szentelt vizet
kell hazavinni, s itatáskor az
álltok itatóvizébe kell önteni,
mert akkor Vendel minden baj-
tól, betegségt l megoltalmazza
ket. A gazdának nem szabad

dolgoznia, s tilos az igaállatokat
is befogni.
Farkas a gyümölcsfa ültetésére
kiszemelt nap, mivel az e napon
ültetett fácska biztosan megfo-
gan.

 A több évtizede megjelent kalen-
dárium jó tanácsait a mai világban
már nem valószín , hogy valaki
betartja, mégis egy kis ízelít t ad,
mire is volt akkoriban szükség.

A Bursa Hungarica Fels oktatási Önkormány-
zati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés
érdekében a hátrányos helyzet , szociálisan
rászoruló fiatalok fels oktatásban való részvétel-
ének támogatása.A Bursa Hungarica többszint
támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedeze-
teként három forrás szolgál:
1. A települési önkormányzatok által nyújtott

támogatás:
A Bursa Hungarica Fels oktatási Önkormány-
zati Ösztöndíjpályázat létrehozásának célja,
hogy a szociális támogatási rendszerben azon
a szinten történjen a döntéshozás, ahol a
legtöbb ismeret birtokában képesek a rászo-
rultságot elbírálni. Ennek megfelel en az
önkormányzat által évente kiírt Bursa Hunga-
rica pályázat helyben kerül elbírálásra. A
támogatás havi összegét pályázónként állapít-
ja meg az önkormányzat. A települési önkor-
mányzat által megállapított ösztöndíjrész
összege minimum 1.000 Ft/f /hó.

2. A megyei önkormányzatok által nyújtott
támogatás:
A megyei önkormányzat kiegészítheti a
települési önkormányzat által támogatott
pályázó vagy pályázók számára megítélt,
települési önkormányzati forrásból fedezend
ösztöndíj összegét. A megyei önkormányzat
által megállapított kiegészít  ösztöndíjrész
összege minimum 1.000 Ft/f /hó

((1) és (2) együtt: önkormányzati ösztöndíj-
rész)

3. Intézményi támogatás:
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium
(továbbiakban: minisztérium) a fels oktatás-
ban már tanuló vagy a továbbiakban tanulni
kívánó, szociálisan hátrányos helyzet  fiatalok
támogatásához oly módon kíván hozzájárulni,
hogy a települési (és a megyei) önkormányzat
által megállapított támogatási összeget az
önkormányzati támogatással megegyez
mértékben – az Oktatási Közlönyben közzétett
értékhatárig – kiegészíti. Az intézményi
ösztöndíjrész egy f re es  maximuma a 2007.
évi fordulóban 5.000 Ft/f /hó volt. Ez a
támogatás a támogatott hallgató azon fels ok-
tatási intézményében kerül folyósításra, amely
intézmény a hallgató után, hallgatói juttatás
jogcímen költségvetési támogatásban részesül.
(intézményi ösztöndíjrész)
A Bursa Hungarica Fels oktatási Önkor-

mányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül
a fels oktatásban részt vev  hallgatók juttatásai-
ról és az általuk fizetend  egyes térítésekr l
szóló   51/2007. (III.26.) Korm. rendelet szolgál.

B vebb felvilágosítás és letölthet  dokumen-
tumok az önkormányzat honlapján találhatók.,
vagy a Polgármesteri Hivatalban is kérhet
segítség.

"FUT A JEN "
VÁLASZD A LEGY ZHET  TÁVOLSÁGOT!

A Csollány Szilveszter Diáksport Egyesület SPORTNAPOT szervez
2008. október 18-án, szombaton 14 órától a helyi lakosok számára.

Futás: Óvodásoknak: 300 m a futballpályán
   Iskolásoknak, feln tteknek választható:  2 km (Diósjen -Nógrád között)
                4 km (Diósjen -Nógrád között)
                7  km  (a  tó  körül)
Gyalogtúra: Focipálya - pincesor - sz l domb fels  út –  alsó út - pincesor - focipálya
Indulási id : 13 óra

Versenyközpont, rajt-és célállomás a futballpályán.
El zetes nevezés: az iskola portáján hétköznap 8-12 óráig,

helyszíni nevezés a verseny napján: 13-1345-ig

A verseny célja önmagad legy zése, helyezetteket nem hirdetünk!
Minden induló egyedi érmet kap, nevezési díj nincs.
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 Hajnalodik. A Kálváriadomb
sötét sziluettje egyre élesebben
válik el az égbolt  világosodó pere-
mét l. A látóhatárt szegélyez
vékony felh csíkok  bíborpalástba
öltöznek, majd mögülük váratlanul
aranyszín  fénysugarak vetülnek a
tájra. Egy pillanat és el búvik a
fényl  napkorong.
 Nézem az  órám és a naptára-
mat. Egyezik. Szeptember 28-a
nap kél 5 óra 38 perckor…
 A táj mélyebb hajlatait puha
fehér ködpaplan takarja. A
siskanádtippan  igénytelen virágza-
tát a szembefény díjnyertes fest-
ménnyé varázsolja. Az elszáradt
kórók között feszül  harmatos
pókfonalak csillogó selyemszálak-
ra f zött drágakövekként szikráz-
nak.
 Elindulunk. Szerencsére felké-
szültünk tudván, hogy ez már nem
a szandál, a könny  félcip  id sza-
ka. S t minden eshet ségre készen
pulóvert, vagy valami könny
kabátot is gy rtünk a mindent
elnyel  hátizsákba.
 Ma eltérünk a leggyakrabban
választott zberek-Foltánkereszt-
Csóványos felé vezet  útvonaltól
és inkább északnak vesszük az
irányt. Elhagyjuk a falu fölötti
dombon rköd  katolikus templo-
mot és  csakhamar s  fiatalosban
kanyarog utunk. Átvágunk a vé-
kony kéményfüsttel ébredez  Bier
tanyán, pár percet szentelünk a
mindenki által ismert, valószín en
jobb sorsra érdemes Zsibaki forrás-
ra, elhaladunk az alsó Kámori ház
már alig fellelhet  maradványai
mellett, s máris a Sági út avarsz -
nyegén emelgetjük a bakancsokat.
 A  Pénzásási rét a most virágzó
szi kikericseknek köszönhet en

jószerint lilába öltözött. Az út itt
többfelé ágazik. Mérlegelnünk
kell, hogy a helyenként csodálatos
kilátást nyújtó  Deszkási m úton,
vagy a K vágó gerincre felvezet
ú. n. Törökasszony útján haladjunk
tovább. Az utóbbit választjuk.
(Tudják-e, hogy a gyalogos-lovas
közlekedés id szakában a hegysé-
gen átvezet  fontosabb utak nem a
patakok által veszélyeztetett völgy-
fenekeken, hanem  az id -
járásbiztos hegyhátakon haladtak?)
 A Tábortet  lapos fennsíkján
fényl  pocsolyákat kell kerülget-
nünk.
 Tábortet …Mintha baljós üze-
netet tolmácsolna ez az elnevezés.
Valami szokatlan érzés kerít hatal-
mába. Valami más, talán áhítatnak
mondható szellemiség költözik
belénk, amely a cél felé irányuló
minden lépéssel tovább er södik.
Lépteink elnehezednek, mellünk-

l sóhajtás fakad. A szavak be-
lénk szorulnak, elhallgatunk. Pedig
sem a megtett 10 km-nyi távolság,
sem az út emelkedése okán még
nem fáradhatunk. Lassan tesszük

meg a kissé meredekebb utolsó
kaptatót, majd megállunk egy –
magát olvasásra kínáló   fatábla
el tt:

"Tisztelt Látogató! Kedves Hon-
fitársam!
 Kérlek kapcsold le a rádiót, fogd
csendesebbre hangod.
 Hazánk történelmének egyik
legszentebb emlékhelyére érkez-
tél…Hajts fejet a h sök – Szondi és
vitézeinek – nyughelye el tt.
 Emlékezzél…Idézd fel a közel
félezredes múlt vészterhes napjait,
a török megszállás 150 esztendejét.
Emlékezz azokra, kik példamutatá-
sának köszönhet , hogy nemzetünk
fennmaradt.
 Elmélkedj az 1552 július 6.-
július 9. közötti négy nap történé-
sein. Kezd az el zményeknél…
 Nógrád várának 1544-i eleste
után már csak Drégely, e szikla-
csúcson álló parányi váracska állt
rt a gazdag Fels -Magyarországi

bányavárosokhoz vezet  út Ipoly
völgyi bejáratánál.
 1552 nyarán a török megindul,
hogy uralma alá hajtsa e régen
áhított területrészeket.
 Július 6-án megérkezik és lete-
lepszik a várhoz közeli ú.n. Tábor-
tet re. Az akkori világ legjobban
felszerelt – és a várostromhoz külö-
nösen ért  12.000 harcosával még
aznap körbezárja a vá-
rat ,elfoglalja a védhetetlenül
gyenge küls -várat és a kicsiny
sziklavárba szorítja Szondit, ki alig
150 - hiányos fegyverzet  – véd jé-
vel áll a létszámában nyolcvanszo-
ros túler vel szemben.
 Július 7-én megkezd dik, 8-án
folytatódik az ágyúzás, a falak
lerombolása. Leomlik a kaputo-
rony, a falak már alig nyújtanak
védelmet, de a véd k – jelent s
vesztességeket okozva az ostrom-
lóknak – újból és újból visszaverik
a támadásokat.
 Közben persze egyre fogynak…
 Tudják, hogy jön a vég, hiszen
harchoz ért  katonák, de helyt
állnak, mert számukra az életüknél
is fontosabb a haza, a példamutató
katonabecsület.
 Szondi nemet mond Mártonnak,
az Oroszi papnak, ki a várvéd k
szabad elvonulását ígér  török
üzenetet hozta.
 1552 július 9. Már csak pár –
több sebb l vérz  – véd  áll a
falmaradványokra rohanó túler -
vel szemben.
 Szondi maga is megsebesül,
féltérdre hullva küzd tovább, majd
elesik. Katonáit a török mind egy
szálig felkoncolja.
 Még Alit – a kegyetlen hódítót –
is megindítja Szondi és vitézeinek

siessége, s katonai tisztességgel
temetteti el elesett ellenfelét.

"A bég noha vad, s dühe Szondira fúlt
A h lt er  bajnokon elszomorult
A hegyre temette a h s tetemet

S dárdát maga t ze le sírja felett..."
              (Czuczor G.)

 Nem tudjuk a  let zött dárda
helyét és lehet, sohasem derül fény
arra sem, hol nyugszanak h s vité-
zei.
 Tekintsük hát a vérük áztatta
várat jelképes síremléküknek.
 E képletes temet ben – még e
racionális világban is merjünk
ünnepélyesek lenni, méltón tiszte-
legni Szondiék tettéhez és méltón a
helyhez.
 Hazaérve idézzük fel, olvassuk el
gyermekeinknek, unokáinknak
Arany János "Szondi két apródja"
c. halhatatlan balladáját s tegyünk
meg mindent azért, hogy nemze-
dékr l nemzedékre tovább adva
maradjon fenn örökre múltunk e
dics  fejezete, s Szondi és h s vité-
zeinek emléke, emlékhelye."
 Lépjünk be a kemény k zetbe
vágott alacsony sziklakapun (talán
itt osztotta utolsó kardcsapásait
Szondi). Kapaszkodjunk fel a XIII.
század második felében a Hunt
Pázmán nemzetség által épített
sziklavár fels  udvarára. Tapintsuk
meg a valamikori ostrom tüzében
barnára égett, szinte morzsolhatóvá
vált köveket. Nézzünk körül és
elmélkedjünk…
 Most a látnivalókat ismertetni,
beszélgetnem, mesélnem kellene.
Nem teszem! E lelki, szellemi
hatásokat mindenkinek itt kinn
magának kell átéreznie. Itt nem az
ember küls  megnyilvánulásai,
hanem bels  rezdülései számíta-
nak.
 Hadd olvassak fel egy pár ki-
csordult gondolatot a várfalra sze-
relt kis faládikába elhelyezett
"Látogatók Könyve" bejegyzései-

l:
 "Mély áhítattal álltam az elesett

sök emléktáblája el tt. Az itt
töltött percek meger sítettek ma-
gyarságtudatomban."
 "Borús az id , de lelkünkben
fény gyúlt e szent helyen. Gratulá-
lunk az épít knek."
 "Álljunk meg egy pillanatra, a
csend beszélni kezd. Vigyázzatok
magatokra…!"
 "Egy igen fárasztó út megtételé-
vel köszönjük meg az itt elesett

söknek, hogy példájukkal leckét

adtak mindnyájunknak bátorság-
ból, becsületb l, hazaszeretetb l"
 "Ami béke itt van, az egyszer en
leírhatatlan. Életemben feledhetet-
len lesz ez az emlék."
 Talán nem kell a fentieket mél-
tatnom.
 Anélkül, hogy kiragadnám Önö-
ket a történelmi hely leny göz
hatásából – Barangolóbeli kötele-
zettségemben pár dologról azért
beszélnem kell.
 Egyrészt fel kell hívnom figyel-
müket a várból látható táj szívbe-
markolóan csodálatos szépségére.
Délr l és nyugatról a Nagy-völgy
lassan rozsdabarnára színez
lombtengere hullámzik alattunk,
távolabbról a Csóványosi tömb
kétannyira nyújtózott csúcsai sejle-
nek. Északról és keletr l  a szelíd
ívvel  kanyarodó Ipoly-völgy  tele-
püléseir l Hontról, Drégelypalánk-
ról,  Hidvégr l, Ipolyvecér l, Dej-
tárról, Nagyorosziból hallatszik fel
a déli harangszó.
 Természetesen a tájról is vannak
naplóbeli bejegyzések:
 "El ször jártunk ezen a csoda-
szép leny göz  helyen. Szemet
gyönyörködtet  a kilátás és csodás
a vár."
 "Magyarország gyönyör . Örü-
lök, hogy itt születtem."
 "Ismét itt vagyunk, és ismét el-
ámulunk, hogy milyen szép is kis
hazánk."
 A másik, amit mindenképpen
tisztázni kell – mi történik a várnál
és mi történik a várral?
 Az ostrom, az azt követ  fél
évezredes pusztulás, majd  a leom-
lott falanyag széthordásával az
emberi pusztítás a várat a végve-
szélybe sodorta.
 Aki ma látja el ször a romokat –
talán elégedetlenkedik. Más kora-
beli várakhoz képest kevesebb
látszik bel le. (Persze mert azokat
feladták, miel tt az ostromlók
teljesen szétl tték volna). Aki vi-
szont utoljára úgy 20 évvel ezel tt
látta, az  csodálkozik.  Hogy ki-
épült az akkori – bozóttal fedett,
omladékkal borított pár jelentékte-
len falmaradvány.
 1989-ben kezdtünk hozzá. A
természetvédelem segít  szárnyai
alatt kerültek az els  kövek vissza-
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falazásra, kezd dött meg  a rom
állagmegóvása.
 1991-ben e célból jött létre  a
Drégelyvár Alapítvány, mely azóta
adományokból, támogatásokból,
pályázatokon elnyert pénzekb l
folyamatosan szervezi, irányítja,
végzi a helyreállítási munkákat.
 Mivel az alapítványok nimbusza
az utóbbi id ben sajnálatosan meg-
kopott - szeretném kihangsúlyozni,
hogy a Drégelyvár Alapítvány –

ködésének 17 esztendeje alatt –
önmaga fenntartására még egyetlen
fillér. tiszteletdíjat nem fizetett ki
senkinek, egyetlen liter üzem-
anyagköltséget stb. sem számolt el,
viszont napjainkig – gyakorlatilag
középkori körülmények között –
mindenki által láthatóan 1.083 m3

(!) falat épített vissza.
 A várat ábrázoló korabeli rajzok
hiányában munkánkat – a helyreál-
lítás hitelessége érdekében –
(zömmel szintén általunk finanszí-
rozott) régészeti feltárás, majd erre
támaszkodó m emléki engedélyez-
tetés el zi meg.
 Talán az sem baj, ha tudják:
napjainkban 1 m3 fal visszaépítése

100.000 Ft-ba kerül.
 Hogyan, s meddig tovább?
 Nem akarjuk újjáépíteni a várat.
Csak kibontani, kijavítani, legalább
mellvédmagasságig visszaépíteni a
falakat, láttatni a valamikori kontú-
rokat.
 Nem szeretnénk, ha a látogatók
kiszolgálásának ürügyén bármi
méltatlan létesítmény, vagy tevé-
kenység zavarná a csendet, a visz-
szatekint  elmélkedést, az áhítatot.
 Nem szeretnénk, hogy Szondi és
vitézei nyughelyén megjelenjen a
pénz, a nyerészkedés, a sör, a virs-
li,  a  bóvli.  A  vár  kegyeleti  hely,
egyben Arany János "Szondi két
apródja" c. csodálatos balladája
révén – irodalomtörténeti emlék-
hely.
 Az is elképzelhetetlen számunk-
ra, hogy bármely honfitársunk csak
belép jegy váltása árán léphessen
be oda.
 Szeretnénk példáját mutatni
annak is, hogy a természet meg-
óvása, védelme, ugyanakkor érté-
keinek, s múltunk értékeinek be-
mutatása kell  odafigyeléssel ösz-
szeegyeztethet .

A Cserhát-L rincz Judo Klub két
versenyz vel vett részt nyáron
(2008. 06. 28-29.) a Gy rben meg-
rendezett serdül  Világ Kupán.
   A szügyi Benke Áron szombaton
lépett sz nyegre, és a 40 kg-ban a
hetedik helyen végzett. A verseny-
re edz je, Benke Csaba készítette
föl.
   Vasárnap a diósjen i Kovács
Dorottya következett (edz je -
rincz Dezs ),  aki  szombaton  még
két kg súlyfelesleggel rendelkezett.
A súlycsoportjából három verseny-

t diszkvalifikáltak, mert átestek a
megengedett súlyhatáron. Doroty-
tyának öt dekával sikerült alámen-
nie, és így bekerült. A délel tti
selejtez k folyamán a versenyen
szlovén ellenfele legy zte t a
dönt be jutásért vívott mérk zé-

sen, így délután a harmadik helyért
küzdhetett. Az els  percben veze-
tést szerzett, amely el nyét még az
utolsó percben is meg rizte, azon-
ban egy pillanatnyi figyelmetlen-
ség nyomán a befejezés el tt 20
másodperccel az ellenfele megfor-
dította dobásával a mérk zés addi-
gi állását, így az ötödik helyen
végzett.
   A judo – mint egyéni küzd sport

 áldozatos, kitartó, szorgalmas
munkát és nagy akarati befektetést
igényel, ha eredményeket szeret-
nénk elérni. A sikerhez vezet  úton
azonban gyakran érheti kudarc is a
versenyz t. Aki aláveti magát a
nehéz munkának, az sem biztos,
hogy eredményt tud elérni, de aki
nem fektet bele, az biztosan nem
érhet el eredményt. Az eredmények

     Ugyanakkor nem tagadjuk –
önzetlen segítségük nélkül nem
tudunk tovább lépni. Talán nem
illetlen ünneprontás, ha leírom
ennek lehet ségeit: Támogatásokat
a Drégelypalánk és Vidéke Taka-
rékszövetkezetnél vezetett
63800104 – 10008896 számú egy-
számlára való átutalással,  jövede-
lemadójuk  1 %-ának az Alapít-
vány 19667410-1-12 számú  adó-
számára való felajánlással, illetve
200, 500, vagy 1000  Ft címlet
"K jegy" készpénzes vásárlásával
tudunk fogadni.
 Felemás érzéssel írom le a kö-
vetkez  sorokat. 1991-ben a Dré-
gelyvárat – szép díszes oklevéllel
deklaráltan -  a "Nemzeti Örökség
Részévé" nyilvánították. Aztán a
nemzet megfeledkezett róla. Nem
tagadom, büszke vagyok, hogy
önkéntes  vállalásunkkal osztályré-
szünkké válhatott ez a megtisztel
feladat végzése. Ugyanakkor meg-
döbbent en szomorú, hogy Hazánk
egyik legszentebb emlékhelyének
sorsa egy piciny alapítvány tevé-
kenységét l függ.
 Meghatottan köszönöm meg
Honfitársaim – ugyancsak a
"Látogatók könyvébe" írt elismer
szavait:
 "Köszönet mindazoknak, akik a
vár gondját viselik és sokunknak
lehet vé teszik, hogy emlékezzünk
az el dökre."
 " szinte tisztelet és elismerés a
várról, a történelmünkr l gondos-
kodóknak."
 "Sok sikert kívánunk a vár re-
konstrukciójához. Nemzetünk büsz-
kesége ami itt történik."
 "A jó Isten áldása kísérje mun-
kájukat. Szívmelenget  volt olvasni
a megemlékez  gondolataikat. Bár
sok ember állna ezen jó ügy mellé.
További jó munkát kívánok."
 És végül 2008. április 6-ai kelte-
zéssel még egy bejegyzés:
 "Köszönjük az Alapítványnak,

hogy rzi és ápolja Szondi György
és vitézeinek emlékét.
 Köszönjük a látogatóknak, hogy
felidézik a magyar történelmet és
meger sítik vele magukat."

 Sólyom László
a Magyar Köztársaság elnöke

 Örülünk, hogy  – bizonyára
munkánknak is köszönhet en –
egyre többen keresik fel a várat és
örülünk, hogy már alkalmassá vált
színvonalas rendezvények megtar-
tására is – melyek sikere bizonyít-
ja, hogy nyitottak vagyunk múl-
tunk értékeinek befogadására.
 Esteledik. Észre sem vettük és
eltelt a nap. Lassan, puhán ereszke-
dik alá az alkony. Indulnunk kell
hazafelé.
 A völgyekben már homály lapul,
az árnyékok valószer tlenül meg-
nyúltak. 17 óra 31 perc. A lebukó
óriási t zgolyóból már csak egy kis
szelet látszik.
 A nyugati fal kövein vérvörös
fények csorognak lefelé. A nap
emlékezik…

Kedves Olvasóim!
17 hónappal ezel tt indultunk el
barangolva a Börzsöny útjain,
ösvényein. Felidéztük a hegység
földtani múltját, elemezgettük sajá-
tos éghajlati viszonyait. Meghódí-
tottuk a csúcsokat, bejártuk a völ-
gyeket. Ittunk a kristálytiszta forrá-
sok vizéb l, hallgattuk a patakok
csobogását, a madarak énekét,
gyönyörködtünk a rét virágaiban.
Beszélgettünk  a  fa  és  az  itt  él
emberek" hétköznapi" és" érzelmi"
kapcsolatáról, végül fejet hajtot-
tunk   a  Drégelyi  h sök  emléke
el tt.
 Tudom, rengeteg szépség, érde-
kesség, varázslat maradt még feltá-
ratlan, de legalább ennyit minden-
képpen el szerettem volna monda-
ni…

Teszáry Károly

elérése sokszor évek kemény mun-
kája után sikerülhet. Ezért a judó-
hoz ezek szerint kell hozzáállni!
   Az idei iskolakezdéssel is várjuk
azok jelentkezését, akik a sportnak
ezt a próbatételét vállalják.

   A közeljöv ben, szeptember 27-
én az egyik rangos versenyen ve-
szünk részt, a diák “A" Magyar
Bajnokságon, Budapesten, a Hon-
védnél.

rincz Dezs
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Labdarúgás

Örömmel értesítünk minden
olvasni szeret t, hogy
2008. október 2-án

megújulva, megszépülve
újra kinyit

a községi könyvtár.
Várunk minden
kedves olvasót!

kedd: 16-18
csütörtök: 17-19
szombat: 16-18

II. Börzsöny N i Kispályás
Labdarúgó Kupa

A 6. fordulóval befejez dött a n i
kispályás bajnokság. A kialakult
szokásoknak megfelel en, szep-
tember 27-én 10 órakor is rövid
köszönt vel indult a 6. kupafordu-
ló. A csapatokat Tóth János pol-
gármester és Hornos Márton egye-
sületi elnök köszöntötte és indította
el a torna utolsó felvonását.
 Két pályán párhuzamosan zajlot-
tak a mérk zések Józsa Csaba,
Boda Viktor (Érsekvadkert) és
Filip Dániel (tartalék játékvezet )
eredményes és korrekt bíráskodá-
sával. A lányok, asszonyok most is
nagy lelkesedéssel és odaadással
küzdöttek egymással és néha-néha
a labdával is. Meccsr l-meccsre
egyre szebb játékkal örvendeztet-
ték meg a néz ket és egymást. A
végig kemény, de szabályos játék
végeredménye fél kett re alakult
ki.

 Gratulálunk a résztvev knek,
különösen a gy ztes Kartal csapa-
tának!
 A gy ztesnek járó serleg
(serlegek) átadására fél kett kor
került sor. Hornos Márton egyesü-
leti elnök rövid értékelése után, a
csapatoknak járó díjakat ünnepé-
lyes keretek között Tóth János
polgármester adta át. Az átadást
követ en a Diósjen i Sportegyesü-
let N i labdarúgó szakosztálya
vadpörkölttel látta vendégül a
résztvev ket.
 Köszönjük a kupákat a felajánló
Repiczki Zsuzsanna jegyz  asz-
szonynak, a vadétel alapanyagát
biztosító Pergel Istvánnak és az
alapanyagokat élvezhet vé vará-
zsoló Csurja Istvánnénak és  a
Haljárszki családnak. Továbbá, de
nem utolsó sorban köszönjük a
pályát labdarúgásra alkalmassá
varázsoló Csurja Lászlónak, Józsa
Csabának és segít iknek, gér
Ákosnak és Öccsének.
 Köszönet a kupák átadásának
ünnepélyességét biztosító "kicsi
huszárnak", Várkonyi Dömötörnek.
 Persze köszönet a lányoknak,
asszonyoknak a jó szereplésért, a
sok munkáért és szervezésért!
Hajrá lányok, hajrá asszonyok!

Hajrá DSE!

Férfi labdarúgás
Megyei II. osztályú labdarúgó

bajnokság Nyugati csoport

Ugye milyen jó most a táblázatra
nézni!

Pedig ha tudná azt az olvasó,
hogy mennyi ny g és idegeskedés
van e mögött az eredmény mögött.
Mennyi aggodalom és mennyi
reménykedés. Hiszen feln tt csapa-
tunkat már nem csak az ág húzza,
hanem a sérülések és betegségek
tömkelege. Az igazolt játékosok
változatos és külföldi munkavég-
zést l sem mentes élete. Akadnak
olyan pillanatok, amikor az edz k
(Monostori László és Filip Dániel)
már azt hiszik, hogy fel kell adni,
mert  nem  tudnak  kiállítani  egy  11

s csapatot a munka miatt távol-
maradtak és sérült játékosok hiá-
nya okán. El kell mondani azt is,
hogy  a  játék  szépségét  sokszor,  és
egyre gyakrabban teszik tönkre a
képzetlen játékvezet k. A sok
sérülésnek egyik oka a bírók erély-
telensége, a kemény játék helyett a
durva játék engedélyezése! Lassan
már nem lehet úgy pályára lépni,
hogy ne attól rettegjenek a játéko-
sok, hogy mikor szereznek mara-
dandó és hosszantartó sérüléseket.
Ez az erélytelenség, vagy inkább
szakmai hiányosság, felel tlenség
el bb vagy utóbb megöli a játékot.
Elriasztja az utánpótlást. Elriasztja
az eddig kitartó kevés támogatót is.
 Apropó! Köszönjük a Pizzériá-
nak, hogy ifjúsági csapatunk gy z-
tes meccsei után pizzával látja
vendégül a játékosokat. Köszönet a
Dr. Göllesz Viktor Intézetnek a

1. Erd kertes - Vác 0-2
2. Kartal - Kemence 3-0
3. Diósjen  - Erd kertes 2-0
4. Vác - Kartal 1-1
5. Erd kertes - Kemence 2-1
6. Diósjen  - Vác 1-1
7. Erd kertes - Kartal 1-7
8. Diósjen  - Kemence 4-0
9. Diósjen  - Kartal 0-1

10. Vác - Kemence 3-0

Eredmények

A 6. forduló eredménye
Kartal 4 3 1 0 12-2 10
Vác 4 2 2 0 7-2 8
Diósjen 4 2 1 1 7-2 7
Erd kertes 4 1 0 3 3-12 3
Kemence 4 0 0 4 1-12 0

A torna végeredménye
Kartal 24 15 7 2 50-22  52
Vác 24 15 6 3 38-19  51
Diósjen  24 10 6 8 30-26 36
Kemence 24 3 5 16 15-42 14
Erd kertes 24 3 4 17 13-48 13

tiszta mosott szerelésekért!
 Mégis! A tabella mást igazol!
Ezek szerint csak van értelme a sok
idegeskedésnek, tárgyalásoknak!

 Igaz, ami igaz! A néz k sokasá-
ga még mindig hiányzik a hazai
mérk zésekr l! Még mindig kevés
a hazai hang, a hazai biztatás!
 Hát  mi  kell  még  ahhoz,  hogy  a
helyiek is megérezzék azt, hogy
szükség van a biztatásukra?

Hornos Márton

A feln tt bajnokság állása
 1. Bercel      6 5 1 0 19-8 16
 2. Érsekvadkert 6 5 0 1 18-5 15
 3. Bánk        6 4 1 1 27-7 13
 4. Diósjen 6 4 1 1 11-9 13
 5. Nógrádsáp   6 3 1 2 15-11 10
 6. Nagyoroszi  6 2 4 0 21-9 10
 7. rhalom      6 3 0 3 23-22  9
 8. Keszeg       7 3 0 4 20-26  9
 9. Kétbodony    5 1 2 2 12-11  5

10. Nézsa        6 1 2 3 9-11  5
11. Patak       5 1 2 2 5-8  5
12. Ipolyszög    7 1 2 4 16-22  5
13. Dejtár       6 0 2 4 11-28  2
14. Becske       6 0 0 6 2-32  0

Az ifjúsági bajnokság állása
 1. Ipolyszög    7 6 0 1 46-10 18
 2. rhalom     6 5 1 0 39-6 16
 3. Bercel       6 5 1 0 25-12 16
 4. Diósjen 6 5 0 1 28-7 15
 5. Dejtár      6 5 0 1 28-15 15
 6. Nagyoroszi   6 4 0 2 30-13 12
 7. Nézsa        6 3 0 3 17-20  9
 8. Patak        5 2 1 2 11-11  7
 9. Érsekvadkert 6 2 0 4 17-21  6

10. Bánk         6 1 0 5 27-40  3
11. Kétbodony    5 1 0 4 7-24  3
12. Keszeg       7 1 0 6 8-38  3
13. Nógrádsáp    6 0 1 5 9-28  1
14. Becske       6 0 0 6 5-52  0

Polgármesteri Hivatal
ügyfélfogadási rendje:

hétf : 8-12, 13-16
kedd: nincs

szerda: 8-12, 13-16
csütörtök:nincs

péntek: 8-12

polgármester és jegyz
fogadónapja:
hétf : 8-12


