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Megpihenve és örömmel gondo-
lunk vissza a harmadik
DióFesztiválra. Megpihenve, mert
nem volt kis munka és elfáradtunk.
Viszont kellemes fáradtság volt és
örülünk, mert úgy érezzük, jól
sikerült és megérte a sok fárado-
zást. Szerencsére az égiek is ke-
gyeikbe fogadtak, mert csodálatos,
szikrázó napfényes hétvége volt. A
"vénasszonyok" kitettek magukért.
Köszönet érte!
 Azt, hogy milyen programok
voltak, külön-külön nem szeretném
kiemelni, hiszen a plakátokon ol-
vashatták, akik jelen voltak októ-
ber 10-11-én, azok személyesen
láthatták, élvezhették, akik lema-
radtak róla… reméljük jöv re ott
lesznek.
 Azt megemlíteném, hogy októ-
ber 10-én, pénteken újabb diófát
ültettünk, a tavalyi DióFesztivál és
2008. október 11. között született
diósjen i gyermekek tiszteletére a
Szabadság és Pet fi utca közötti
részre, a tavaly ültetett diófa mellé.
A fa mellé egy emléktáblát is elhe-
lyeztünk, amit Strausz Árpád fara-
gott ki. Ezúton is szeretnénk neki
megköszönni a segítségét!
 Ezt követ en került sor egy gyö-
nyör  hangversenyre a református
templomban. Másnap pedig a
Békástó Panzió adott helyet a
Fesztiválhoz (ezúton is köszönünk
a panzió minden dolgozójának,
vezet jének). Kora reggel elindult
a falut körbejáró zenés, táncos
szüreti felvonulás, mely jókedvre
derített mindenkit. Köszönet érte a

szirt néptánc csoportnak!
 Sok visszajelzés érkezett, hogy
ez volt a legszínvonalasabb és

legjobb az eddigi DióFesztiválok
közül, és ezt mi is így látjuk. Kö-
szönhet  ez az el  évek tapaszta-
latainak, úgy gondolom a helyszín
is alkalmasabb volt és nem utolsó
sorban a sikeres pályázatoknak és
ezek által a profi színpadnak, han-
gosításnak, világosításnak és még
sok egyéb dolognak.
 Az el  évekhez képest még
több kézm ves volt jelen. Az utol-
só napokban is még sokan kerestek
meg bennünket, hogy szeretnének
részt venni. Többet közülük vissza
kellett mondani vagy a hely sz ke
miatt vagy pedig a portéka miatt.
Úgy gondoltuk, csak értékes termé-
kek legyenek jelen, nincs szükség a
"m -anyagra", a "gagyira".
 Az alapötlet három éve az volt,
hogy minél több helyit mozgassunk
meg korhatár nélkül és minél széle-
sebb körben ismertessük meg Diós-
jen t a nem falunkbeliekkel. A
második folyamatosan sikerül -
nagyon sokan érkeztek Diósjen n
kívülr l. Viszont szomorú vagyok,
mert az els  cél, nem igazán telje-
sül. Kevés volt a helyi érdekl ,
és ez meglátszott a DiósSüti ver-
seny kevés résztvev jén is. Remél-
jük jöv re ez megváltozik!
 Nekünk szervez knek az esti
koncert alatt volt lehet ségünk
kicsit megpihenni, és kicsit szóra-
kozni. Azt hiszem a Danubius Best
Of zenekar nagyon jó választás
volt! Két órán át tartó m soruk
alatt mindenki nagyon jól szórako-
zott! A Macsoláról érkezett vendé-
gek is láthatóan jól érezték magu-
kat, végig táncolták, bulizták a
koncertet.
 Mi örömmel gondolunk vissza

DióFesztivál 2008.

erre a hétvégére, szervez ként is
jól éreztük magunkat! És Önök?
Önöknek hogy tetszett?

"Diósjen  nagyon kellemes köz-
ség, kedvesek az emberek, jó volt
itt lenni. Jöv re hozok sütit! A
társasjátékok nagyon tetszettek."
32 éves látogató Budapestr l

"Nagyon tetszett, hogy a vendég-
látók segít készek, nem a rablásról
szól a rendezvény." 36 éves látoga-
tó Budapestr l

"Remélem ez a hagyomány Dió-
fesztivál továbbra is örömet okoz
feln tteknek, gyermekeknek egy-
aránt." 65 éves látogató Budapest-

l

Komolyzene – nevet  arcok
Koncert a diófesztiválon

Miért szép a komolyzene? Ehhez
hasonló kérdésekre mindig nehéz
hathatós választ találni, persze
könny  lenne egy találó közhellyel
elütni: "mert érdek nélkül tetszik!".
A kétnapos fesztivál el estéjén a
diósjen i református templomban
leginkább azokat sajnálhattuk, akik
nem jöttek el a koncertre. Bizonyá-
ra, ha sok a dolgunk nehéz id t
szakítani a kultúrára, sokszor az
utazás is útjába áll a zenei élmény-
szerzésnek, netán elriaszthat, hogy
manapság egy belép jegy is igen
borsos  árú.  Pedig  ezen  az  estén
ezek közül a fentiek egyike sem

volt igaz. Házhoz jött a koncert,
ráadásul ingyen! A balassagyarma-
ti Dalárda, a mindig mosolygó
Ember Csaba (aki a balassagyar-
mati zeneiskola igazgatója is egy-
ben) vezetésével, illetve a reformá-
tus énekkar Bán Ágnes karvezet -
vel valódi kórus csemegét kínált,
amihez Lengyelné Zsoldos Em ke
és Gy ri Gréta meghitt hárfa-
furulya játéka párosult. A katarti-
kus érzelmi töltethez egy gyönyör
vers is hozzájárult Wass Albertt l,
amit ért  tolmácsolásban Gy ri
Sándorné Évike adott el . Így akik
ott voltunk bátran mondhatjuk mi
is mosolygó   nevet  arcokkal
vonultunk haza, igazi komolyzenei
élményekkel a tarsolyunkban.

Lengyel László

DióFesztivál az egyik legfiata-
labb szervez  szemével

Az idei Diófesztiválon immáron
harmadik alkalommal vettem részt,
mint rendez , segít . A CivilDió
legfiatalabb tagjaként a f  felada-
tom a velem egykorú fiatalok meg-
mozgatása volt. Így kaptam meg a
lovagi vetélked  lebonyolítását
feladatomnak, amihez a helyi fiata-
lok, els sorban a barátaim segítsé-
gét kértem, akik szívesen vállal-
koztak a feladatokra. Maga a vetél-
ked  szervezése jól sikerült, sok jó
játék volt, de az amúgy is sok-sok
játéklehet ség mellett kevésbé
vonzotta az érdekl ket. Mi segí-

k is szívesen kipróbáltuk a tan-
demlécet, vagy a csúzlizást, de
kicsik és nagyon egyaránt vállal-
koztak egyes feladatok teljesítésére
játékon kívül is. Azt hiszem
mindannyiunknak jó élmény volt,
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hogy egy ilyen rendezvényen segít-
hettünk, és egy jó kis társaság-
összekovácsoló esemény volt a
fesztivál.
 Mindezek ellenére én személy
szerint sajnálom, hogy a helyi 15-
25 év közötti fiatalok ritka vendég-
nek számítottak, mégis örülök,
hogy az ország egyéb részeir l
egyre több vendég érkezett. Remé-
lem a falubeliek hozzáállása a
következ  fesztiválokra megválto-
zik és sokan eljönnek majd a ren-
dezvényünkre.
 A önkéntes segít ink: Fricz
Dóra, Ribai Erzsébet, Tóth Zsófia,
Bódi Alexandra, B gér Ákos, Mo-
nostori László, Kovács Zsolt, Mo-
csári András, Szedelényi Dániel,
Martonné Csurja Márta

Marton Eszter

A játékkuckóból nézve…

Bár nem vagyok az egyesület tagja,
nem tudok elfogulatlan lenni a
fesztivállal kapcsolatban. F leg
azért, mert el tte egy kicsit bepil-
lanthattam abba, hogy pár ember
idejét és erejét nem kímélve meny-
nyit dolgozik azért, hogy egy ran-
gos rendezvény jöhessen létre a
faluban. Idén a pályázatokon el-
nyert összegek segítségével még
több volt a lehet ség, hogy újabb
vásárosok, kézm vesek, fellép k
jöhessenek el erre a napra. Szeren-
csére sikerült meg rizni, hogy csak
igényes kézm ves termékek kerül-
jenek az asztalokra. A helyszín is
megváltozott, de szükség is volt rá,
hiszen minden eddiginél többen
jöttek el a III. Diófesztiválra.
 A Jóisten mindehhez gyönyör
napsütéssel ajándékozott meg min-
ket.
 Engem a játékkuckó vezetésével
bíztak meg, amiben segítségemre
volt Bacskay Sándorné, Mariann
vezet  óvón  is. Nagy örömünkre
a gyermekek mellett sok játékos
kedv  feln tt is kipróbálta az óriás
táblajátékokat vagy tekézett önfe-
ledten gumicsizmákkal a Hétmér-

földes csizma vetélked n. Sokan
jöttek sok helyr l, Budapestt l
Vácon át Bánkig, de idén több volt
a falubeli is. Már reggel megütötte
a fülemet egy csilingel  boldog
gyermekhang. Csodálkozó szemek-
kel anyukájához futott: - Képzeld
anya, itt minden ingyen van! -  és
már futott is tovább. Kés bb több-
ször is hallottam gyerekszájakból
ezt a kiáltást. Csak este a bálon
szomorodtam el, amikor egyesek
nem akartak belép t fizetni, vagy
egyszer en belógtak és nagyon
ügyesnek hitték magukat, hogy
senki sem vette észre ket. Nem
értik, hogy ez a pénz az alapja a
IV. Diófesztiválnak, ez szükséges a
pályázatokhoz önrészként. Ez kell
ahhoz, hogy gyermekeink jöv re is
ezt kiabálhassák: Képzeld anya,
itt minden ingyen van!

Székelyné Bognár Eszter

Gondolatok a
DióFesztiválról…

A legfontosabb értéke – hogy volt!
Sajnálatosan befelé forduló vilá-
gunkban különös jelent ség  min-
den esemény, amit mindenki magá-
énak érez, ahol otthon van, ahová
nem valami illend ségi elvárás,
hanem bels  késztetése viszi.
 Ahol találkozhatnak egymással a
felvégen lakók az alvégiekkel, a
fiatalok az id sebbekkel, ahol vég-
re lehet úgy Istenigazából beszél-
getni, lehet "lazítani". Mert külön-
ben mindig rohannunk kell. Oly-
annyira, hogy már akkor is roha-
nunk,  ha  nem  is  kell  annyira.  A
technika jóvoltából jószerint már
üresek a járdáink, csak gépkocsival
suhanunk el az utcán, s egymást
üdvözl  intéseink is tétovák, nem
tudván jól ismertük e fel egymást.
 Nos, a zöme látogató a Fesztivál
napján is gépkocsival érkezett
(valódi csúcsforgalom volt a Tán-
csics Mihály utcában), de most
mindenki a Békástó Panzió bejára-
tához igyekezett.
 S volt is miért, mert színes, tar-

talmas, ötletes volt a Fesztivál. A
sorok jól pörögtek, gyermek,

feln tt egyaránt talált magának
látni- hallanivalót. Apropó – meg-
döbbentett az önfeledten szórakozó
gyerekek jelent s száma. Ki gon-
dolná, hogy ilyen jó az
"utánpótlás" Diósjen n.
 Meglepett a máshonnan érkez k
érdekl dése is. Bizonyára jó volt
az esemény el zetes térségi beha-
rangozása. Ezt azért emelem ki,
mert szerintem ez a színvonalas és
gazdag rendezvény még nagyobb
helyi érdekl dést érdemelt volna…
 Nem emelek ki külön egyetlen

sorszámot sem. Úgy minden a
"helyén volt". Talán mégis egyet –
a Nagy DiósSüti versenyt, hiszen
azért ez a DióFesztivál egyik köz-
ponti eseménye. Mi van hölgyeim?
Ennyi ügyes asszonyból ilyen ke-
vesüknek van önbizalma?
 Végezetül, legalább egy mondat-
ban hadd méltassam azokat, kik
községünk lakóinak egy ilyen szép
napot szereztek – a rendez ket:
KÖSZÖNJÜK.
 S köszöntöm még a Polgármes-
teri Hivatalt is, amely – nyilván a
rendezvény iránti figyelmességb l
– ez alkalomra szépen kikátyúztat-
ta utcánknak egy rövid szakaszát.
(Reménykedem, hogy jöv re is a
Békástóban lesz a Fesztivál…)

Teszáry Károly

Diófesztivál a látogató szemével

Egy augusztus végi délután azt
kérdezte a feleségem, nem volna-e
kedvem a hétvégén átruccanni
Kétbodonyba, a Szilvafesztiválra.
Szót tett követett, szombaton ko-
csiba pattantunk a gyerekekkel, és
meg sem álltunk Kétbodonyig. A
tévében is beharangozott Szilva-
fesztivál nem okozott csalódást, az
egyszer  ötletre és mindenütt fel-
lelhet  alapanyagra (szilva) felépí-
tett népünnepély az egész falut, az
egész környéket megmozgatta, és
szép számmal jöttek látogatók
Budapestr l és más városokból is.
 Bár jól éreztük magunkat, egyre
csak az motoszkált a fejemben,
vajon Diósjen  mikor ad otthont
egy ilyen színvonalas rendezvény-
nek?
 Örömmel jelentem, nem kellett
sokat várni. Október 10-11-én a
CivilDió Egyesület harmadik alka-
lommal rendezte meg a Diófeszti-
vált. A harmadik születésnap ez
esetben a nagykorúságot jelentette.
Persze már az el  két évben is
örömmel tapasztalhattuk, hogy
végre megmozdult valami közsé-
günkben, hogy van néhány fiatal,
akik hagyományteremt  szándék-
kal létrehozták ezt a (dió)szüret
környéki eseményt. Mégis az el-
múlt években volt valami, akkor

még nem tudtam pontosan megma-
gyarázni, minek köszönhet , hi-
ányérzetem. Idén aztán rájöttem: a
helyszín. Lássuk be, az iskola nem
alkalmas egy ilyen mérv  rendez-
vény lebonyolítására. Ez év októ-
berében a szervez k a Békástó
Panziót választották helyszínül.
Telitalálat! És még az id járás is
kegyeibe fogadta a rendez ket,
szerepl ket, látogatókat.
 Csillagos ötöst érdemel a
CivilDió a tökéletes szervezésért, a
sokszín  programokért, a segít -
kész hozzáállásért és a mérhetetlen
sok munkáért. A programokon
mindenki találhatott kedvére valót.
Volt zene, tánc, színház, bábszín-
ház, fotókiállítás, süteménysüt
verseny, sörsátor, lángos, és nem
utolsósorban, rendkívüli mennyisé-

 és igen ötletes, valamint nem
elhanyagolható módon ingyenesen
igénybe vehet  gyermekjáték és
foglalkozás. A meghívott kiállítók,
kézm vesek kit  min ség ,
roppant színvonalas portékával
érkeztek.
 Külön örömmel töltött el azt
látni, hogy a megszokott civildiós
arcokon kívül az új generáció kép-
visel i is ( gér Ákos, Monostori
Laci és mások) az ízléses, diószín
rendez i pólóban feszítenek. Örül-
tem továbbá, hogy nagyon sok
helyi lakos, feln ttek és gyerekek
egyaránt jól érezhették magukat
ezen a rendezvényen, és ezt látta a
jelenlév Tóth János polgármester
úr, valamint a képvisel testület
azon tagjai, akik tiszteletüket tet-
ték.
 Azt hiszem, mindenki nevében
mondhatom, hogy boldogan és jó
érzéssel távoztunk a helyszínr l. A
Diófesztivállal együtt a CivilDió is
nagykorú lett, bebizonyította, hogy
értéket teremt, és mint tudjuk, min-
den m köd  közösségnek legf bb
célja az értékek meg rzése.
 Segítsünk tehát mindannyian a
fiataloknak, hogy öregbíthessék
falunk hírnevét, és tegyünk ígére-
tet, hogy jöv re újra ott leszünk!

Matolcsi Balázs

 Köszönjük mindenkinek, aki
segített abban, hogy sokan jól érez-
hették magukat ezen a csodálatos
hétvégén! Annak ellenére, hogy
néhányak szerint "kár volt az er fe-
szítésekért", mi hiszünk abban,
hogy megérte!
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Tájékoztató a 2008. 09. 24-én
megtartott képvisel testületi

ülésr l

Polgármester úr tájékoztatója az
el  testületi ülést követ  id szak
eseményeir l:

Szeptember 1-jén az iskolai
tanévnyitón vettem részt. Ez
évben iskolánkban 202 gyermek
kezdte meg ill. folytatja általános
iskolai tanulmányait. A megnyi-
tón köszöntöttem a diákokat,
szüleiket, és a tanárokat. Kovács
Lászlóné igazgatóasszony, mint
új Igazgató bemutatkozott, és
ismertette a diákokkal valamint
szüleikkel az elvárásait, és azo-
kat a változásokat, amelyek vár-
hatóak az iskola életében.
Szeptember 4-én a  Dr.  Göllesz
Viktor Rechab. és Szoc. Gondo-
zó Intézet "Nyárbúcsúztató"
rendezvényére voltam hivatalos,
ahol több szociális intézet talál-
kozott, és mutatta be egymásnak

sorát, majd ezt követ en
egész napos programokon vehet-
tek részt a gondozottak.
Szeptember 6-án a Diós telepü-
lések találkozójára volt hivatalos
községük. A képvisel -testület
néhány tagja, a K szirt Néptánc
és Hagyomány rz  csoport tag-
jai, az iskola igazgatóasszonya és
még néhány falubeli vett rész
ezen a rendezvényen. A települé-
sek közül els ként Diósjen
mutatkozott be, a K szirt Nép-
tánc együttes nagy sikert aratva
elnyerte mindenki tetszését. A
polgármesterek megegyeztek
abban, hogy 2009-ben Diósgy r
rendezi a diós települések talál-
kozóját.
Szeptember 8-9-10-én Salgótar-
jánban továbbképzésen vettem
részt, mivel közigazgatási alap-
vizsgát szeretnék tenni.
Szeptember 11-én Nógrádmar-
calban a hulladékkezel  alapk
letételére voltam hivatalos, ahol
Dr. Gémesi György Gödöll
polgármestere az Észak-kelet
Pest-Nógrád megyei Regionális
hulladékgazdálkodási Társulás
elnöke, Medvácz Lajos Balassa-
gyarmat polgármestere, helyez-
ték el az alapkövet. A beruházás
várhatóan 2009-ben kezd dik el.
Szeptember 16-án Diósjen
Önkormányzat hivatalában a
Nemzeti Közlekedési Hatóság
kezdeményezésére, egyeztet
tárgyaláson vettem részt a Diós-
jen -Kemence összeköt  úttal
kapcsolatban.
Szeptember 20-án A KEOP-os
pályázat kiírásának megfelel en
közösségi összefogással mintegy
30 f vel a rosszid  ellenére is az
illegális hulladéklerakók meg-
szüntetésén fáradoztunk. A mun-
kák a szeméttelep felé vezet  út

mentén és a beköt út mentén
lettek elvégezve. Ennek eredmé-
nyeként, mintegy 120 zsák és
egy nagy halom szemét lett ösz-
szeszedve. Mivel nem minden
helyszínen lett elvégezve a mun-
ka ezért valószín , hogy még
szükség lesz egy alkalommal
összefogni és elvégezni a munkát
a többi helyszínen is.

A képvisel testületi ülésen meg-
vitatott témákról röviden:

Diósjen  Önkormányzata t z-
gyújtási rendeletének felülvizs-
gálata, és módosítása. A módosí-
tott rendelet egész évben megen-
gedi szerdai és szombati napokon
a kerti hulladékok égetését, kivé-
ve azokat az id szakot, amelyre a

zoltóság országos t zgyújtási
tilalmat rendel el.
Idegenforgalom fellendítésére
kiírt pályázat elbírálása.
A  Dózsa  György  úton  megvásá-
rolt családi ház funkciójának
átmin sítése tájházzá. Muzeoló-
gus szakemberek vizsgálták meg
az épületet, melyet jó állagúnak,
a bent lév  tárgyi emlékeket
értékesnek ítélték meg. A leltár-
felvétel megkezd dött, melyben
eddig önkormányzati dolgozók
és képvisel k, iskolai dolgozók,
civil szervezetek segítettek.
2008. I. féléves költségvetési
tájékoztató Dr. Nagy Anna bi-
zottsági elnök részér l.
Pátyodi Csilla képvisel asszony
által el terjesztett CivilDió Egye-
sület kérelmének a képvisel tes-
tület helyt adott, és 100.000 fo-
rinttal támogatja a szervezetet a
Diófesztivál megszervezésében.

 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.

Diósjen  Község Képvisel -testületének
6/2008. (IX. 24.)  számú rendelete a 9/2006.

(XI .27.)  számú rendelet módosításáról
az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetésé-

r l

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. tv. 16.§-ában, a környezet védelmének
általános szabályairól szóló 1995. év LIII.
törvény 48.§ (3) bekezdésében kapott felhatal-
mazás alapján Diósjen  Község Képvisel -
testülete az avar és kerti hulladékok nyílttéri
égetésér l – a helyi körülmények megfelel
szabályozása érdekében – rendeletet alkot. Ebben
az Országos T zvédelmi Szabályzat rendelkezé-
seivel összhangban a következ ket rendeli el:

1.§
A rendelet célja és hatálya

(1) A rendelet célja az avar és kerti hulladékok
nyílttéri égetésére vonatkozó olyan szabályok

megállapítása, melyek adott körülmények között
a leveg  tisztaságának védelmét elvárható és
betartható módon biztosítják.
(2) A rendelet hatálya Diósjen  község közigaz-
gatási területére terjed ki.
(3) A rendelet hatálya minden természetes és
jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendel-
kez  szervezetre kiterjed.

2.§
A rendelet alkalmazása szempontjából:

a.) Avar és kerti hulladék: falomb, gyökérmarad-
vány, szár, levél, nyesedék (továbbiakban kerti
hulladék)
b.) Hasznosítása: kerti hulladék komposztálása.
c.) Tároló edény: hulladékgy jt  tartály

3.§
Az egészséges, kórokozóktól és kártev kt l
mentes kerti hulladékot els sorban hasznosítani
szükséges.

4.§
 (1) A szervezett háztartási hulladékgy jtésbe és
szállításba bekapcsolt területeken kisebb meny-
nyiség  kerti hulladék a tárolóedényekbe gy jt-
het  úgy, hogy azok minden küls  beavatkozás
nélkül üríthet k legyenek. Az ingatlanon kelet-
kez  nagyobb mennyiség  kerti hulladék kezelé-
sér l a tulajdonos, illetve a használó köteles
gondoskodni.

5.§
Az égetés szabályai

(1) A kerti hulladék és avar elégetése szerdai és
szombati napokon - a leveg  reggeli és esti
inverziója miatt - 9-t l 17 óráig megengedett.
Ünnepnap tilos a kerti hulladék égetése!
(2) Égetni csak megfelel en kialakított
t zrakóhelyen, vagyoni és személyi biztonságot
nem veszélyeztet  módon, nagykorú cselekv ké-
pes személy folyamatos felügyelete, és a lakó-
környezet lehet  legkisebb zavarása mellett
szabad.
(3) Tilos az égetés szociális intézmények
(rendel , gyermek-, ifjúsági-, kultúr-, sportléte-
sítmény) 100 méteres körzetében azok m ködési
ideje alatt.
(4) Az ingatlan tulajdonosa, kezel je, bérl je
(továbbiakban együtt: tulajdonos) az égetés
során köteles gondoskodni a szükséges t zoltási
feltételekr l, eszközökr l (pl.: oltóvíz, homok,
stb.)
(5) A füstképz dés csökkentése érdekében az
avart és a kerti hulladékot el zetesen szikkaszta-
ni, szárítani kell, és az eltüzelés csak folyamato-
san kis adagokban történhet.
(6) A tulajdonos egyszerre nagyobb mennyiség
avar- és kerti hulladék elégetési szándéka esetén
a szomszédokat tájékoztatni köteles az égetés
várható id pontjáról. Az égetés egy alkalommal
maximum 2 óráig tarthat.
(7) Tilos az avar és kerti hulladék égetése az (1)
bekezdésben engedélyezett id szakon kívül,
valamint párás, ködös, es s id ben illet leg er s
szél esetén.
(8) A kerti hulladékkal együtt kommunális és
ipari eredet  hulladék nem égethet .
(9) Az égetés végén meg kell gy z dni arról,
hogy a t z elhamvadt és gondoskodni kell annak
belocsolásáról, vagy vékony földréteggel történ
lefedésér l.

6. §
Közterületen avar és kerti hulladék égetése tilos.

7.§
A hatóságilag elrendelt általános t zgyújtási
tilalom alól a rendelet nem ad felmentést.

8.§
Lábon állónövényzet, tarló égetése tilos.

9. §
Védett természeti területen avar égetése tilos,
indokolt esetben csak a jegyz  engedélyével
végezhet .

10. §
A települési önkormányzat jegyz je a 21/2001.
(II. 14.) Korm. számú rendelet 23.§ (4) g) pontja
lapján ellen rzi az avar és kerti hulladék égetésé-
re vonatkozó leveg védelmi követelmények
betartását.

11.§
Aki az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetésé-
re vonatkozó szabályokat megszegi, szabálysér-
tést követ el és 100.000 forintig terjed  pénzbír-
sággal sújtható

12.§
Záró rendelkezés

Az önkormányzati rendelet a kihirdetése napján
lép hatályba. Kihirdetésér l az SZMSZ-ben
szabályozott módon a jegyz  gondoskodik.

             Tóth János           Repiczki Zsuzsanna
           polgármester                   jegyz

2008. október 18-án ill. 24-én vég-
zett társadalmi munkával Kovács
Attila Gyula és Csák Gerg  térké-
pészekkel felújítottuk a Diósjen ,
királyházai m út – Csóványos ill.
Foltán-kereszt felé vezet zöld sáv
ill. piros X turistautak jelzéseit,
valamint a Csehvárra leágazó piros
L jelzést. A felújítás csatlakozik a
magas-börzsönyi jelzésfelújítása-
inkhoz ill. a Diósjen  belterületén
ill. az Északi-Börzsönyben a Bör-
zsönyi Hegymászó és Turista Egye-
sület által végzett jelzésfelújító
munkákhoz.

Tisztelettel:
Berki Zoltán

Magyar Természetbarát Szövetség
Gyalogtúra Bizottság

Testvértelepülésünk
Macsola képvisel i

Diósjen n

Mint azt már korábban közöltük
Önökkel, Diósjen  ez év június 14-
én testvér települési együttm ködé-
si megállapodást kötött az ukrajnai
Macsola településsel, ahová képvi-
sel -testületünk néhány tagja kiuta-
zott. Az ünnepélyes keretek között
aláírt együttm ködési megállapo-
dásba belefoglaltuk többek között a
kölcsönös együttm ködést a kultú-
ra, az oktatás, a hagyomány rzés
területén, valamint a folyamatos
kapcsolattartást a két település
vezetése között. A megállapodás
aláírása után vendéglátóink Balogh
János polgármester vezetésével,
ünnepi ebéddel fogadtak bennün-
ket. Ottlétünk alatt végig gondos-
kodtak arról, hogy jól érezzük
magunkat, és minél többet megtud-
junk Macsola múltjáról és jelené-

l, az ott él  emberek nehézségei-
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l. Falulátogatáson vettünk részt,
megtekintettük a református és a
görög katolikus templomokat.
Megtudtuk, hogy a település lakói
80%-ban magyarok, a lakosság fele
görög katolikus, 30% református és
20% római katolikus, akik a görög
katolikus templomban tartják a
szentmiséket. A lakosok száma a
2001-es népszámlálás szerint 675

. Azt is elmondták, hogy Trianon
óta az id sek ugyanabban a faluban
laktak mégis négy ország állampol-
gárai voltak. Ellátogattunk a szom-
szédos faluba Tiszacsomára is,
ahol megtekintettük a honfoglalási
emlékparkot, melyben az elmúlt
években felavatták Árpád vezér és
Szent István szobrát, majd hazauta-
zásunk el tt elmentünk a Vereckei-
hágóhoz, mely mindenkiben mély
és csodálatos élményt keltett. A
miel bbi viszontlátás reményében
váltunk el egymástól és nagyon jó
érzésekkel érkeztünk haza. Úgy
gondoltuk, hogy az els  adandó
alkalommal meg kell hívnunk ven-
déglátóinkat és viszonozni vendég-
szeretetüket.
 Erre adott alkalmat a Diófeszti-
vál, (amit a CivilDió Fiatalok Diós-
jen ért Egyesület rendezett) melyre
meghívásunkat szívesen vették és
eljöttek Diósjen re. Kilencen ér-
keztek október 10-én pénteken. A
tervezettekt l eltér en nem vonat-
tal, hanem egy kisbusszal érkeztek
Budapestre, ahonnan mi szállítot-
tuk személygépjárm vekkel Diós-
jen re vendégeinket. Az önkor-

mányzat épületében a tanácsterem-
ben fogadtuk a küldöttséget. A
bemutatkozás után egy pohárkö-
szönt  következett, majd harapni
valóval kínáltuk ket. Majd közöl-
tük velük, hogy hivatalosak a Dió-
fesztivál nyitó rendezvényére a
péntek esti kamarakoncertre, ahová
nagy szeretettel várják a csoportot.
Vendégeink elnézést kérve, és nem

kívánva senkit megbántani, de
mégis inkább a szálláshelyre sze-
rettek volna menni, mert a hosszú
út eléggé megviselte mind-
annyiukat. Így kérésükre a Békástó
Panzióba szállítottuk testvér tele-
pülésünk tagjait. Miután elfoglalták
szobáikat és lemosták magukról az
út porát, az étteremben találkoz-
tunk és egy közös vacsorán vettünk

részt. Itt a Macsolán nem járt kép-
visel k is megismerkedhettek a
vendégekkel, majd hosszasan elbe-
szélgettünk. Szombaton, reggeli
után a szüreti felvonulást tekintet-
tük meg a református templomnál,
ahol még táncra is perdültek ven-
dégeink. Csodálattal figyelték az
egész felvonulást és elmondták,
hogy ilyet  még nem is láttak,  mert
náluk nem ilyen egy hasonló ren-
dezvény. Ezt követ en a Diófeszti-
vál megnyitójára siettünk, majd
megtekintették a kézm vesek por-
tékáit, beszélgettek idegenekkel és
helybéliekkel egyaránt. Balogh
János polgármesterrel még a Duna
televízió is készített interjút. Ebéd
után a Nyugat-Nógrád bemutatko-
zik cím  rendezvényre voltunk
hivatalosak, Vácra a m vel dési
házba. El tte Marton István veze-
tésével egy rövid városnézésen és
egy kávéházi meghíváson vettünk
részt, ami nagyon tetszett vendége-
inknek. Elmondták, hogy sokan
most látják el ször a Dunát és a
Dunakanyart, ami számukra gyö-
nyör  élmény. Majd megtekintet-
tük az el adásokat a m vel dési

házban. A K szirt Néptánc és Ha-
gyomány rz  Csoport m sora
tetszett nekik a legjobban és lelke-
sen tapsoltak is nekik. A m sor
után visszaérkeztünk Diósjen re és
a diófesztivál programjait tekintet-
ték meg. Vacsora után még a bál-
ban is mulattak hajnalig. Vasárnapi
programjuk az óvoda és az iskola
megtekintésével kezd dött. Ezt
követ en megtekintettük Závozról
Diósjen t, majd a tó környékét.
Ezután Marton István meghívásá-
nak tettek eleget, ahol vendégül
látták ket és a búcsúzáskor aján-
dékcsomagot kaptak, melynek
nagyon megörültek. Balogh János
polgármestert Teszáry Károly dísz-
cserjékkel ajándékozta meg, ami-
nek a polgármester úr nagyon meg-
örült. Vasárnap délután fél négykor
elérkezett a búcsú pillanata, elkö-
szöntek Diósjen l, a képvisel -
testület tagjaitól, a vendéglátóktól.
A Nyugati pályaudvaron úgy kö-
szöntünk el egymástól, hogy leg-

közelebb, ha lehetséges valóban
egymás hagyományait és kultúráját
is bemutatjuk amennyiben lehet -
ségünk lesz rá. Vendégeink el-
mondták, hogy nagyon jól érezték
magukat Diósjen n, nagyon szép a
településünk, szép táj vesz bennün-
ket körbe és szép élményekkel
térnek haza, amit az otthoniaknak
is elmesélnek. Bízom abban, hogy
valóban szép élményekkel távoztak
testvértelepülésünk tagjai, s emlé-
kezetes marad számukra a
diósjen i találkozás. Szeretnénk,
ha a jöv ben gyermekeink is talál-
kozhatnának a macsolai gyerme-
kekkel és köthetnének barátságot,
megismernék a határon túli magyar
fiatalok gondolatait, szokásait,
sorsát. Köszönöm mindazoknak,
akik segítségünkre voltak a ven-
déglátás szervezésében, lebonyolí-
tásában, támogattak bennünket és
vendégeinket. Köszönöm Marton
István és Zsiga Mihály vállalko-
zóknak, az iskolaigazgató asszony-
nak Kovács Lászlónénak és a taná-
roknak, az óvoda vezet jének
Bacskay Sándornénak, valamint
Teszáry Károlynak.

Balogh János Macsola polgár-
mestere azóta közölte velem, hogy
szerencsésen hazaértek, köszönik a
szíves vendéglátást jó egészséget
kívánnak mindenkinek, és üdvözö-
lik a diósjen ieket!

Tóth János

Évszakok

Elszállt a nyár, az élet. Túl hirtelen.
-És senki nem maradt velem.-
Úgy kell csinálni, mintha
minden jó lenne,
mosolyogni, hogy meg ne
háborodjon az elme.

Elszáll a tél is. Fölenged a fagy.
Kicsirázik, mi fagyban megmaradt.
Tavasz szelében mosolyog a Föld,

si mosoly világit rád,
dermedt szíved dobogni kezd,
mert az élet valahogy örök.

És mi van, hogyha mégis? Nem örök?
Örökre fed enyészet és a “rög".
Nincs feltámadás, s …reinkarnáció…
Amiket kutat a mai náció…

Az ablakon benéz a régi Krisztus…
várlak, öcsém, mondja. A dunaparton.
Tudod, bennem van mind a hajnal,
- mind az alkony.

Hörömp  Gergely verse
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Az '56-os forradalomra emlékeztünk

A forradalom kitörésének el est-
éjén, október 22-én tartotta a falu
az ünnepséget a turul szobornál
illetve a két éve felavatott '56-os
emlékm nél.

 A Himnusz éneklése után
Csabuda Péter képvisel  kérte fel
a meghívott vendéget dr. Heged s
Lóránt, református püspököt az
ünnepi beszéd megtartására. A
püspök úr 52 év távlatából, mégis
friss élményként adta el  az októ-
beri eseményeket. A Kálvin téri
gyülekezetben volt segédlelkész és
amikor meghallotta a hírt, hogy 
is résztvev je lett a forradalomnak.
Megítélése szerint a Tízparancsolat
tükrében  a legtisztább forradalom
volt. A hódítók elleni harc eggyé
kovácsolta a magyar népet a törö-
kökt l fogva hódítók tiporták el ezt
a kis országot. A pesti srácok el-
szántan és találékonyan harcoltak a
harckocsikkal szemben.
 Október 31-én gy zött a magyar
forradalom, de az ördögi hatalom
úrrá lett a népakaraton. November
4-én már több száz harckocsi vo-
nult a pesti utcákon, a városokban,

Október 6-án szomorúan, de büsz-
kén emlékeztünk azokra a h sökre,
akik életüket adták 1849-ben a
hazáért. Sajnos, ma már kevés
ember érzi át, mennyire fontos a
haza.
 Az iskola tanárai és tanulói kö-
zösen alkottunk egy megható em-
lékm vet, és tartottunk egy szív-
szorító emlékünnepélyt, hogy tisz-
teletünket fejezzük ki a vértanúk
iránt.
 El ször a Himnuszt énekeltük el,
azután Kovács Lászlóné igazgató-

 köszöntötte az ünnepl ket.
Dovák B. József tanár úr, Bánné
Soós Ágnes tanárn  és néhány
énekkaros lány egy szép, megindí-
tó énekkel még jobban ráhangolt
bennünket az ünnepség hangulatá-
ra. Pátyodi Csilla tanárn  mondott
ünnepi beszédet és – mintha a
kivégzésen lettünk volna – sorolta
a tábornokok nevét. El ször azo-
kat, akiket golyó által végeztek ki,
aztán sorrendben azokat, akiket
akasztás általi halára ítéltek. Bor-
zongató érzés volt: mintha mi is
részesei lettünk volna Aradon a
kivégzésnek.
 Az ünnep el tti héten minden
osztály vállalta, hogy készít egy
keresztet vagy kopjafát egy-egy

a falvakban. A megtorlás sok ezer
magyar életét és megkínoztatását,
ellehetetlenítését követelte.
 A forradalomnak a mai magyar
emberhez is üzenete van. Ma is
megpróbálják különböz  módsze-
rekkel a magyar népet elkábítani,
saját földjét megvásárolni, de kö-
zös er vel kell fellépni az igazság-
talansággal, a félrevezetéssel szem-
ben. A tatárjárás után 1,1 millió
magyar maradt a hazában, amely az
1980-as évekre 10,5 millióra növe-
kedett. Azóta viszont évr l évre
fogy a magyar nemzet, a különböz
téveszmék hatására. A mai ember
Isten helyett saját magát isteníti.
 A püspök úr '56 tükrében az
aktuális pénzügyi-, gazdasági-,
etikai helyzetet is elemezte.
 Az ünnepség további részében
Gyurcsik Dániel és Boros Dávid
egy-egy verset mondott és Dovák
B. József tanár úr kislányával adott
el  zeneszámot. Ezt követ en az
Önkormányzat és a helyi Fidesz
helyezte el koszorúit az emlékm -
re.
 A Szózat eléneklésével fejez -
dött be az ünnepség, majd a jelen-
lév k egy-egy szál gyertyát gyúj-
tottak 1956 mártírjainak emlékére.
Heged s Lóránt püspök úr és az
érdekl k a Református Parókián
folytatták az '56-os visszaemléke-
zéseket.

VsMy

A 13 vértanú emlékére

vértanú emlékére. Dovák B. József
tanár úr készítette el az emlékm
alapját, egy piros-fehér-zöldre
festett hármas halmot, amit a kett s
kereszt díszít. (Az Surin Balázs
munkája.) Ide helyeztük el osztá-
lyonként a vértanúk monogramjá-
val ellátott kereszteket és kopjafá-
kat. Az osztályok képvisel i emlé-
keztek meg arról a vértanúról, aki-
nek keresztet készítettek. Legutol-
jára a tanárok rótták le tiszteletü-
ket. Koszorút helyeztünk el és
gyertyát gyújtottunk Gróf
Batthyány Lajos, Magyarország
els  miniszterelnöke tiszteletére is,
akit ugyancsak 1949. szén végez-
tek ki.
 Az emlékünnepséget a Szózat
hangjaival zártuk le.
 A vértanúk emlékét szívünkben
rizzük örökké!

Németh R., Gergely É. 7. oszt.



Barangolás után

szi gondolatok
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Én nem félek

Hajnal hasadtától napnyugtáig
barangoltunk a falunk életét meg-
határozó Börzsöny hegység ösvé-
nyein, útjain, megismerve szinte
minden zegét-zugát. Megismertük
a növényvilágát, ismert és ismeret-
len állatait. Felértünk a legmaga-
sabb hegycsúcsra, de eljutottunk a
felújított drégelyi vár maradványa-
ihoz is.
 Mint ha egy egyetemi természet-
rajzi el adáson vettünk volna részt,
mindannyian, a Jen i Napló olva-
sói. Az 50-es években Homoki
Nagy István gyönyör  természeti
filmje Gyöngyvirágtól lombhullá-
sig cím  hasonlítható ehhez a Ba-

rangoláshoz. A sok borzalom és
unalom helyett ezt szívesebben
látnánk a TV m során.
 Mindezt a sok színes természet
leírást, a Börzsöny bemutatását, a
fával foglalkozó emberek életének,
minden napjainak felvillantását, a
természet iránti szeretet átadását
ezúton köszönjük meg Teszáry
Károlynak falunk egyik legh bb
lokálpatriótájának.
 Reméljük, a tarisznya sarkából
még el kerül néhány szép leírás,
amit örömmel nyújtunk át a Napló
olvasóinak.

VsMy

Az sz évszaka a csodálatos szép-
ség id szaka, különösen a levelek
gyönyör ek, ahogy t zpiros és
ragyogó aranyszínt öltenek. Ahogy
lehullanak, újra kiszélesedik a
látótér és az égbolt fényei tükrö-

dnek vissza. Mégis ebben a ter-
mészeti tisztaságban az szi szél
lágy suhanásában, a csendes es -
ben felt nnek azok az emberi tulaj-
donságok, amelyek tönkreteszik,
megváltoztatják az embertársaik
életét, környezetét. Minta törvény-
szer ség lenne az, hogy amit az Úr
megparancsolt, annak az ellenke-

jét cselekszi az ember. Pilinszky
János idézetével: "A világ nem
azonos Istennel, csupán teremtmé-
nye Istennek, ezért jelenhetett meg
benne a b n, a szeretet hiánya, ez a
sötét és nyomasztó árnyék."
 A sok októberi helyi esemény
mellett az '56-os októberi napokra
is vissza kell gondolnunk. A törté-
nelem bennünk él, akik még '56
el tt születtünk, a fiatalabbak meg-
tanulták. A zsarnokság, a Rákosi
rendszer rengeteg b ne, a rablánc
lerázása vezette a magyar népet, az
ifjúságot, munkásokat, katonákat, a
falusi embereket, hogy október 23-
án egy akarattal fejezzék ki: elég
volt az emberetlen társadalomból,
a megkülönböztetésekb l, a sok
hazugságból. Az tudatosult ben-
nük, hogy a hazát akkor is szeretni
kell, ha az nem szeret minket.
 A forradalmi eseményeket úgy
gondolom mindannyian ismerjük a
valóság tükrében. Mégis ki kell
emelni azt a tézist, azt az szi tör-
vényt: akié a fold, azé a hatalom.
Már az Aranybullában megfogal-
mazták 1222-ben: "…birtokot az
országon kívül való embernek ne
adjanak." Tehát aki ez ellen vét, az
semmibe veszi seinket és sárba
tiporja hitüket. A term földjeink
kiválósága, éghajlatunk alkalmas-
sága, valamint hazánk földm vel
lakosságának sok évszázados ta-

pasztalata szinte páratlan lehet sé-
get biztosítottak hazánk számára.
Ehhez hozzátartozik még a magyar
föld gyümölcseinek szinte páratlan
íz- és zamatanyaga. Sok ilyen gyü-
mölcs megtermett a jenei gyümöl-
csöskertekben is.
 Azonban a lehet ségeinket elher-
dálták, vagy mi magunk is elher-
dáltuk. Gondoljuk át kinek a kezé-
be kerültek a feldolgozó üzemek,
gyárak. Miért kell szinte minden
terméket nyugatról, no meg a távol
keletr l behozni? Hány százezer
embernek vették el a munkáját,
tették meggondolatlanul munkanél-
külivé? Kiket kellene ezután a
vádlottak padjára ültetni? A kérdé-
sekre a megválasztott politikusa-
inknak, vezet inknek kellene vála-
szolni.
 A kistelepülésen él k jelentik a
nemzet megtartó er k dönt  több-
ségét, mert még jobban él a falusi
emberekben a hazaszeretet, a haza-
fiság és jobban köt dnek szül föld-
jükhöz. A történelmi ünnepünk
kapcsán saját falunkon belül is meg
kellene vizsgálni ezeket a tényeket.
 A sok fel nem sorolt pozitívum
mellett ki kell emelni néhány nega-
tív példát, amib l tanulnunk kelle-
ne. Fels  tagozatos iskolások nem
éneklik a Himnuszt. Vajon nem
tanulták, nem ismerik, vagy talán
nem olyan, mint agy mai modern
zene? Október 11-én a
DióFesztivál keretén belül egy
színvonalas hangverseny volt a
református templomban. Ha a la-
kosság csupán 10%-a ment volna
el, gyönyörködhetett volna a hírne-
ves dalegylet és a helyiek m sorá-
ban. Vajon csak 50-60 embernek
volt rá ideje, vagy a többieket nem
érdekli a zene, a kultúra? Akik a
másnapi DióFesztiválon sem vol-
tak, azok néhány képben és riport-
ban tájékozódhatnak e széleskör ,
szépen megrendezett jenei ese-
ményr l. Ahogy mások észrevéte-

léb l is kit nt, sokkal többen vol-
tak akik távoli helyekr l is eljöttek
részt venni, gyönyörködni, sok
kisgyerekkel, mint a helyi lakosok.
Feltehetnénk a kérdést: nem olvas-
sák a helyi Naplót, vagy egyáltalán
nem értesülnek a helyi események-

l, vagy netán nem is érdekli a
jeneieket mi történik a faluban?
Vajon érdemes-e, kell-e valakinek
gondolkodni arról legyen-e a köz-

vel désnek helye Diósjen n?
 Egyes politikusainktól magyar
sorvadásról hallunk, de úgy vélem
ennek nem lenne célszer  bekövet-
keznie. Kell, hogy legyen még
annyi hazaszeretet a magyar nép-
ben, amely megmenti e kis orszá-
got. Ha valaki beteg, az gyógyítás-
ra szorul, ha a magyar társadalom
beteg,  úgy  azt  is  meg  kell  gyógyí-
tani. Elfordulunk embertársainktól,
saját érdekeinket tartjuk szem el tt,
több a hazugság, mint az szinte
szó. Azért vannak a szabályok,
hogy egy élhet  létet és társadal-
mat biztosítsanak számunkra. Be-
csüljük meg azokat az embereket,
akik ma tudnak, mernek szinték
és önzetlenek lenni. Akik mindent
megtesznek ezért, hogy újra egy
tökéletes, igazságos, szeretettel teli
világban éljünk. A megújulás nem
jön el magától hozzánk, nekünk
kell rátalálni. Így volt ez történel-
münk folyamán több esetben, 1956
októberében és 1989-ben szintén.
 A társadalmat megújító gondola-
tokkal, a hazánk és kis falunk meg-
újulásával, a jöv be vetett hittel
emlékezzünk 56 h seire, akik a
forradalom, majd a megtorlás ide-
jén áldozták életüket hazánkért, a
szabadságért. Halottak napján is
mindannyian emlékezzünk szeret-
teinkre, el deinkre akik a temet -
kertben nyugszanak.
 Tanuljunk a múltból, de ne azt
akarjuk visszahozni, hanem el re
nézzünk, hogy utódaink a jó csele-
kedetekr l, a jó gondolkodásmód-
ról emlékezzenek ránk.

VsMy

Örömmel tudatjuk, hogy újabb
kötettel gazdagodott a Diósjen i
Könyvtár. És a legnagyobb büszke-
ség: a könyvnek jenei köt dése is
van. Niccolò Ammaniti: Én nem
félek cím , 2008 októberében az
Európa Könyvkiadó gondozásában
megjelent regényét ugyanis a fordí-
tó, Matolcsi Balázs, községünk
lakója bocsátotta tiszteletpéldány-
ként könyvtárunk rendelkezésére.

Matolcsi Balázs 2003-ban költö-
zött Diósjen re, azóta is itt él, fele-
ségével és két gyermekével. Amel-
lett, hogy elismert m fordító
(1997. óta publikál), olasz- és spa-
nyolnyelv-tanárként dolgozik Bu-
dapesten, jelenleg a Sylvester Já-
nos Protestáns Gimnáziumban;
valamint közgazdászdiplomával is
rendelkezik.

Vasas Mihály

Az Én nem félek egy lebilincsel -
en izgalmas történet egy olasz
kisfiú szemével nézve, tele feszült-
séggel, érzelemmel, szeretettel. A
könyv visszavezeti az olvasót a
képzelet, a gyermekkori álmok,
fantáziák birodalmába, szembe
állítja a felh tlen gyermeki játékvi-
lágot a feln ttek sokszor gonosz és
érthetetlen világával.
 E m  szolgált alapjául Gabriele
Salvatores filmjének, melyet ma-
gyar mozik és televíziók is játszot-
tak az elmúlt években.

Niccolò Ammaniti hazájában
rendkívül népszer  író, ebb l a
könyvéb l csak Olaszországban
több mint egymillió példányt adtak
el, és 2007-ben  nyerte a legran-
gosabb olasz irodalmi díjat, a
Strega-t, Ahogy Isten parancsol-
ja, magyarul szintén fordításomban
olvasható regényével.

Matolcsi Balázs



Utószó Németh Árpád kiállításához

Nemzetiségek BarátságaKirándulás a Gyadai tanösvényen
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Az Iskolagaléria másodszor adott
otthont Németh Árpád fest vész
munkáinak.
     Ezúttal az 1994-es, tájképfest
idealista-realista alkotásokat felvo-
nultató – és Diósjen  m vészetsze-
ret  közönsége el tt oly jól ismert

 képek helyett az utóbbi évek
absztrakt m vészetét láthattuk a
falakon. Új hang, els sorban a
textura (felület) alakításának képi
folyamatába pillanthattunk bele.
Persze mint minden elvont alkotás-
nak, ezeknek a képeknek mélyén is
valós téma áll. Az erózió sorozat
képei – amint az a kiállítás megnyi-
tóján az alkotó elmondása szerint
ihletet adott – a táj, sz kebben a

Hosszú id  eltelte után ismét szi
kirándulást szervezhettünk diákja-
ink számára. Ezúttal a Szendehely-
Katalinpuszta melletti Gyadai tan-
ösvény  volt  az  úticél.   Ez  a  kirán-
dulóhely nincs messze települé-
sünkt l, mégis csak nagyon keve-
sen látogatták meg eddig ezt a
Cserhát-völgyében húzódó, minden
korosztály számára érdekes, látvá-
nyos, szép fekvés  völgyet.
 Bár a tanösvény viszonylag kö-
zel van, nagyobb létszámú csoport-
nak eljutni oda Diósjen l nem
egyszer  feladat. A túra els  szaka-
szában Magyarkútig vonatoztunk
iskolánk 4-8. osztályos tanulóival,
onnan gyalogosan folytattuk az
utat. Mintegy 5 km-es könny ,
szép, ezer színben pompázó erdei
ösvényen jutottunk el Szendehely-
re, a tanösvény kapujához. Az
Ipoly Erd  fennhatósága alatt lév
kirándulóhely gondozott, jól jelzett
útvonalon csábítja beljebb és bel-
jebb a túrázót, hogy megmutassa
számára a táj látható és rejtett ter-
mészeti értékeit, a növény - és
állatvilágot, földrajzi és biológiai
kincseit.  A  látvány,  a  táj,  a  fények
és a színek harmóniája, az erd
rejtélye, a rét sokszín sége feltöltik
a túrázó testét-lelkét.
 Mintegy 3 km megtétele után
pihen t tartottunk, ahol mindenki

Október 11-én került megrendezés-
re egy egész napos találkozó a
Nemzetiségek Barátsága címmel
Vácon a Madách Imre M vel dési
Központban. A találkozón Nyugat-
Nógrád kistérség településeinek
nyílt lehet ssége bemutatkozni
Pest megyének és Vác városának.
 Az aulában településeket bemu-
tató kézm ves mesterségek, szoká-
sok, viseletek, kézm ves foglalko-
zások, táncház zajlott. Diósjen l
Dovák József vezetett kézm ves
foglalkozást. Délután a színházte-
remben folytatódott a program a
résztvev  települések m vészeti és
hagyomány rz  csoportjainak

sorával. A K szirt néptánc

együttes az idei Jen  napon kapott
felkérést a szervez kt l, hogy ve-
gyen részt az els  ízben megrende-
zett bemutatón. Az izgalommal
várt eseményen nagy sikert aratott
az együttes táncaival.
 Az estig tartó rendezvény nem
csak célját töltötte be, a résztve-

knek is alkalmat adott, találko-
zásra, kapcsolatteremtésre. Remél-
jük, hogy ez a rendezvény nem
marad els  alkalom, hanem még
sok színpompás találkozón vehe-
tünk részt mindannyian.
 Köszönet a rendez knek!

Résztvev

szül föld átalakulását, bomlását és
tölt dését jelenítik meg a festészet
eszközeivel.
     Egy-egy kép el tt megállva a
gyerekek és az érdekl  feln ttek
felfedezhettek emberi alakot, épü-
letformákat a hajtogatott, gy rt
papírral térbelivé varázsolt képe-
ken. Sokszor a festék szabad áram-
lásából, cseppekb l, elfolyásból
született gondolatot közvetít  alko-
tás.
     Örülök, hogy Németh Árpád,
már-már féltve rzött bels  világát
elénk tárta, megosztotta velünk
útközbeni élményeit, vívódásait.

Dovák B. József

jó étvággyal fogyasztotta el az
otthonról hozott elemózsiát
(csipszet, kólát, édességet, felvo-
nultattuk a tartósítószerek, színezé-
kek, mesterséges anyagok teljes
választékát).
Ezután számháborúztunk, amelyet
az id  rövidsége miatt nem sikerült
végigjátszani. A támadók és véd k
csatája így is sok izgalmas, látvá-
nyos akciót hozott, a zászlót végül
is nem tudták megszerezni a táma-
dók, így a véd k nyerték a
"háborút".
 Visszafelé ismét Magyarkútra
vezetett az utunk, ahonnan a MÁV
"minden igényt kielégít ", XXI.
századi szolgáltatását vettük igény-
be: nagy nehezen felzsúfolódtunk a
péntek délutáni, menetrend szerint
közleked  3 vagonba (kb. 60 tanu-
ló), de mindezek ellenére szeren-
csésen hazaértünk.

Józsa Csaba
Dök vezet
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Szüreti felvonulás Diósjen n

Labdarúgás
Lassan végéhez közeledik a 2008-2009 évi
megyei II. osztályú labdarúgó bajnokság szi
idénye.

 Amint a táblázatra tekintünk, láthatjuk, hogy
csapataink az el zetes elvárásoknak megfelel
helyet foglalják el a bajnoki tabellán.
 A vezet ség a napokban áttekintette az elmúlt
id szakot és elkészítette a következ  3 bajnoki
év koncepcióját. Ebben megfogalmazta a felada-
tokat és a célokat.
 Els  feladatként jelölte meg a bajnokság
anyagi fedezetének biztosítását. Ez úgy t nik,
hogy a 2008-as évre megfelel . Az Egyesület
megkapta az önkormányzati költségvetésben
meghatározott éves 500.000 Ft második, 250.000
Ft-os részét. Az APEH is átutalta a felajánlott
adó 1%- okat, mely összeg meghaladta a
200.000 Ft-ot.
 A tervezett l kevesebb, de még így is megha-
tározó összeg jelent meg a pártoló tagsági
igazolványokból és a bérletekb l.
 Másodikként meghatározta a 2008–2011
id szak 3 bajnoki évében elérend  célokat.
2008-2009 bajnoki év:
 Férfi feln tt csapatunknak a nehézségek
ellenére is a középmez ny élén kell végeznie.
 Férfi ifi csapatunknak meg kell nyernie a
bajnokságot.
 N i csapatunknak indulni kell a III.
“Börzsöny" N i Kis-pályás Labdarúgó kupa
sorozatban az élen kell végeznie.
2009-2010 bajnoki év:
 Férfi feln tt csapatunkba az ifjúsági csapatból
jelent s frissítés érkezik. Feladat az ifik integrá-
lása, és a bajnoki 3. helyezés.
 Férfi ifi csapatunkban pótolni kell a kiválta-
kat és a bajnokság középmez nyében kell
végezni.

 N i csapatunknak indulni kell a IV.
“Börzsöny" N i Kis-pályás Labdarúgó kupa
sorozatban és nyerni kell.
2010-2011 bajnoki év:
 Férfi feln tt csapatunknak meg kell nyernie a
bajnokságot. Cél a fels bb osztályba jutás.
 Férfi ifi csapatunknak a bajnokság élén kell
végezni.
 Férfi serdül  csapat megszervezése.
 N i csapatunknak indulni kell az V.
“Börzsöny" N i Kis-pályás Labdarúgó kupa
sorozatban és nyerni kell.
 Harmadikként áttekintette az infrastruktúra
fejlesztését. Rövidtávon meghatározta a feladato-
kat. Els ként saját er b l ki kell alakítani egy
40x20 m-es füves kis-pályát, világítással, hogy
az esti edzéseket és a n i kis-pályás mérk zése-
ket ezen a pályán lehessen megoldani. Szó volt a
sportpálya és környezetének felújításáról, az
ehhez szükséges források megszerzésér l. Ennek
érdekében egy felújítási tervet nyújtottunk be az
önkormányzathoz, bízva abban, hogy a 2009. évi
költségvetésükbe beépítésre kerül a m ködési
támogatás mellett.
 Most pedig kérek minden sportszeret t, hogy
a november 9-ei hazai mérk zésünkön jelenlét-
ükkel ösztönözzék és biztassák csapatainkat a
mind jobb eredmény elérésére.

Hajrá Fiúk! Hajrá Lányok, Asszonyok!
Hajrá DSE!

Hornos Márton

Jó az "öreg" a háznál

Október negyedikén nemzetközi öregfiúk labda-
rúgó torna került megrendezésre Diósjen n a
sportpályán. A jó hangulatú mérk zéseken két
helyi csapat és a németországi Jena csapata vett
részt. Szép cselek, remekbeszabott átadások,
látványos gólok tették színvonalassá és izgalmas-
sá a találkozókat. Ez a nap is bizonyíték volt
arra, hogy a játéktudás, a labdával való bánás-
mód, a küzdeni akarás mit sem kopik az id
elteltével, a folyamatosan jelenlév  oxigénhiány,
a gyorsaság, a kevesebb futómennyiség viszont
problémát jelent egy id  után.
 A kissé meg szül , pocakosodó
"fiatalemberek" azt hiszem remek szórakozást
nyújtottak a kilátogató néz knek és maguknak is
egyaránt.
 Érdekességképpen megemlíteném, hogy
mennyire játszottak szeniorok is a csapatokban.
A Diósjen  II. védelmének összéletkora 213 év
volt, legid sebb tagja már túl a 60-on.
 A futball után jött az eredményhirdetés, a
kupák átadása, a vacsora és a mulatozás. Német
barátaink különösen jó hangulatot teremtettek,
ugyanis k nyerték – nem érdemtelenül – a
tornát.
 Köszönet mindenkinek a szervezésért, a
rendezvény támogatásáért. Reméljük hagyo-
mányteremt  tornán vagyunk túl. Találkozzunk
jöv re is!

 Mellékesen az eredmények:
Jena : Diósjen  II. 2-2
Diósjen  I. : Diósjen  II. 1-2
Jena: Diósjen  I. 6-1

Ahogy visszaemlékezem, Diósje-
n kevés olyan év telt el, amikor

nem rendezett a falu szüreti felvo-
nulást. A legels n kamasz korom-
ban vettem részt a hetvenes évek
elején, azt az akkori néptánccso-
port szervezte, a falu segítségével.
Volt, aki fogatát, lovát, vagy erede-
ti diósjen i népviseleti ruháit adta
önzetlenül a felvonulás sikeréhez.
Példaként Hellner Pétert említem,
akinek lovai soha nem hiányozhat-
tak a menetb l.
 A sors úgy hozta, hogy harminc-
öt évvel kés bb ismét belecsöppen-
tem e tarka kavalkádba. Apropója
most  is  a  tánc  egy éve veszek
részt a K szirt táncegyüttes mun-
kájában , s mivel pertuban áll
egymással tánc és vigalom, egyér-
telm  volt számunkra a rendezés
feladata. Diósjen n szerencsére
több olyan civil szervezet van, aki
önzetlen munkájával segíti a tele-
pülést, de úgy láttam, nehéz
együttm ködésre bírni ket. Példa-
mutatásnak szántuk ezt a felvonu-
lást, ezért a CivilDió egyesülettel
már tavasszal megállapodtunk a
közös szervezésben. Az idei szüreti
felvonulás egyben hívogató is volt
az a napi DióFesztiválra. Remél-
jük, voltak akik a kisbíró felhívásá-

tól kedvet kapva látogatták meg a
rendezvényt. Egy délutánra terve-
zett rendezvény miatt kicsit rövi-
debbre sikerült a felvonulás útvo-
nala, de akit igazán érdekelt az
esemény, és nem sajnálta drága
idejét, három helyszínen láthatta az
együttes táncait, a csinos bírónét,
és bíróurunk deli kiállását. Voltak
nézel k, akik velünk együtt
táncba szállva, süteménnyel, inni-
valóval kínálva járultak hozzá a jó
hangulathoz. A Duna TV néz i is
láthattak táncunkból néhány pilla-
natot.
 Persze nem minden sikerült jól,
kevés volt a lovas, késve indult a
felvonulás. Volt, aki ígérte és nem
jött, volt, aki meg sem ígérte, volt,
aki elzárkózott.
 Ezért javaslatom az elkövetkez
szüreti felvonulások szervez ihez:
Ne szervezz felvonulást délel ttre.
Ne szövetkezz egy szervezettel, de
szövetkezz minden szervezettel, ló
és fogattulajdonossal, mindenkivel,
akit büszkeséggel tölt el a múltra
úgy emlékezni, hogy azt maga is
élményként éli át. Támaszkodj
mindazokra, akik úgy érzik, öröm
adni.

Szalay Antal

A feln tt bajnokság állása
 1. Bercel      10 9 1 0 39-12 28
 2. Érsekvadkert  9 7 1 1 29-9 22
 3. Bánk         9 6 1 2 35-10 19
 4. Diósjen 10 5 2 3 17-17 17
 5. rhalom     10 5 1 4 30-30 16
 6. Patak        9 4 3 2 15-13 15
 7. Nagyoroszi  10 3 5 2 30-24 14
 8. Nógrádsáp    9 4 1 4 19-17 13
 9. Keszeg      10 4 1 5 26-31 13

10. Nézsa        9 2 2 5 13-14  8
11. Ipolyszög   11 2 2 7 22-34  8
12. Dejtár      10 1 3 6 18-40  6
13. Kétbodony    9 1 2 6 15-21  5
14. Becske        9 1 1 7 9-45  4

Az ifjúsági bajnokság állása
 1. Ipolyszög   11 10 0 1 66-13 30
 2. Diósjen 10  9 0 1 54-9 27
 3. Bercel      10  8 1 1 55-18 25
 4. Nagyoroszi  10  8 0 2 56-19 24
 5. rhalom     10  6 2 2 46-18 20
 6. Dejtár      10  6 0 4 34-29 18
 7. Nézsa        9  5 1 3 29-27 16
 8. Patak        9  4 2 3 19-17 14
 9. Keszeg      10  2 1 7 15-56  7

10. Érsekvadkert  9  2 0 7 22-36  6
11. Kétbodony    9  2 0 7 17-57  6
12. Bánk         9  1 0 8 35-59  3
13. Nógrádsáp    9  0 1 8 14-43  1
14. Becske        9  0 0 9 5-66  0


