
I. (Szent) István királyunk napján
Minden nép történetének megvan-
nak azok a kiemelked  személyisé-
gei, akiknek tevékenysége alapvet
változásokat idézett el  a maga
korában.
 Ha ezek a változások áldásosnak
bizonyultak – még akkor is, ha
saját korukban gyakran nem értet-
ték meg az emberek ezek szüksé-
gességét –, az utókor hálás szívvel
emlékezik ezekre a kiváló állam-
férfiakra.

 Saját történelmünkben ilyen sors
jutott els  királyunknak, I. (Szent)
Istvánnak. Az évszázadokon ke-
resztül vándorló életmódot folyta-
tó, katonáskodó, pogány szokások

szerint él  és pogány vallású el de-
inket kellett letelepült – els sorban
földm veléssel foglalkozó –, kö-
zépkori királyság törvényeit elfo-
gadó, keresztény vallású és érték-
rend  emberekké átformálnia.
 A vármegyék kialakításával és

ködésük megszervezésével ki
kellett alakítania az ország köz-
igazgatását, meg kellett szerveznie
a katonai védelmet, be kellett haj-
tania az adókat, m köd képessé
kellett tennie az igazságszolgálta-
tást.
 Legalább ilyen nagy jelent ség
volt az egyház m ködésének meg-
szervezése: az érsekségek, püspök-
ségek kialakítása, a templomok
építtetése, papokkal való ellátása,
az egyház anyagi m köd képessé-

gének biztosítása.
 Még nagyobb feladatot jelentett
– és csak rendkívül szigorú törvé-
nyek betartásával sikerült – rábírni
az embereket a katolikus vallás
gyakorlására.
 Az  új  életmód,  a  régi  pogány
szokásokkal ellentétes új törvé-
nyek, az új vallás felvétele termé-
szetesen hatalmas ellenállásba
ütközött, hiszen – még évszázadok-
kal kés bb is – sokan az si, po-
gány rend szerint akartak élni.
 Els  királyunk történelmi érde-
me, hogy átlátta: csak akkor élhet
tovább nemzetünk, ha elfogadják
az  új  rendet  és  az  új  vallást.  Ha
kellett – és gyakran kellett! – hon-
fitársai ellenkezését letörve, de
saját politikai szándékait mindig
megvalósítva érte el, hogy a ma-
gyarság ma is a Kárpát-medence
leger sebb nemzete.
 Méltánytalanul kevés szó esik

államalapító István királyunk apjá-
ról, Géza fejedelemr l. Bár fiával
ellentétben lelkében mindig is
pogány maradt, államférfiként
mégis  ismerte fel az államalapí-
tás, a kereszténység felvételének
szükségességét. Fia "csak" befejez-
te apja politikai m vét.
 Életükben el deink közül sokan

fegyverrel támadtak rájuk, mi, az
utódok – a messzi történelmi táv-
latból látva politikájuk és munkás-
ságuk eredményességét – minden
évben hálás szívvel emlékezünk
államalapító királyunkra és édesap-
jára.
 Augusztus 20-án ünnepi szent-
misével kezd dött a megemléke-
zés. Ezt követ en a katolikus temp-
lom kertjében, az évszázados fák
árnyékában folytatódott az ünnep-
ség. Tóth János polgármester úr
beszédét rövid m sor követte,

melyben Dovák B. József, Bernát
Katalin és Boros Dávid léptek fel.
Természetesen az új kenyér megál-
dására is sor került. Akik ott vol-
tak, egy bens séges, családias
megható ünnepségen vettek részt.
 Sokan reménykedünk: az utá-
nunk következ  generációk közül
is kerülnek majd ki István király-
hoz és Géza fejedelemhez hasonló
formátumú államférfiak, akik bé-
két, jólétet teremtenek majd ha-
zánkban!

Pátyodi Csilla



Önkormányzati hírek
Újra a "füstrendelet"
Diósjen  Község Képvisel -testületének

9/2006. (XI. 27.) számú rendelete
az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetésér 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
rendelkezéseivel 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

* A h mérsékleti inverzió a függélyes
légmozgást lefékezi, ezért kedvez a felszín-
r l származó légszennyez dés helyi felhal-
mozódásának.

Házasságkötésük
alkalmából gratulálunk!

Augusztus 29-én kötött házasságot
képvisel -társunk, Csabuda Péter
és Kónya Üt  Zselyke, a diósjen i
református templomban. Az ifjú
pár Dr. Heged s Lóránt református
püspök el tt mondott örök h séget
egymásnak. Ezúton gratulálunk az
ifjú párnak és kívánunk sok bol-
dogságot.

Diósjen  önkormányzatának
képvisel -testülete

"Nekem szül hazám e föld"
Fotópályázat 2009

A Nemzeti Együvé Tartozás Ala-
pítvány pályázatot hirdet magyar
amat r fotósok részére 6-18 éves

korig.
 A pályázat célja: a Kárpát-
medencében él  magyar közössé-
gek életének, hagyományainak,
emlékezetes arcainak és pillanatai-
nak, valamint a szül föld termé-
szeti és építészeti szépségeinek
megörökítése és bemutatása.
 Mindenki csak a saját maga által
készített fotókkal pályázhat, maxi-
mum 10 fotó beküldésével.
A beérkezett fotókat szakmai zs ri
bírálja el, melynek tagjai:

Kósa Ferenc Kossuth-díjas
filmrendez , a zs ri elnöke
Korniss Péter Kossuth-díjas
fotóm vész
Kresz Albert Balogh Rudolf-
díjas fotóm vész

 A 6-13 éves korúak, illetve a 14-
18 éves korúak által készített fotó-
kat külön bírálják el.
 A fotópályázat legjobbjait f díj-
jal jutalmazzák: I. díj 200€, II. díj
150€, III. díj 100€, ezen kívül szá-
mos különdíj odaítélésére is sor
kerül.
 A díjak átadására, valamint a
legjobb 50 fotóból álló kiállítás
megnyitására

2009. december 5-én
15 órakor kerül sor

a gödöll i Premontrei Szent
Norbert Gimnáziumban a

MAGYAR NEMZETI EGYÜVÉ
TARTOZÁS NAPJA

megünneplésén.

 A beküldés határideje: 2009.
október 30.
 A fotók beküldhet k e-mailen 2
MB terjedelemben az alábbi címre:
szulohazametaj@gmail.com.
 Kérjük küldje be a fotó címét, az
elkészít  nevét, életkorát, címét és
telefonszámát.
 A pályázaton való részvétel
díjmentes.
 A beküldött képeket csak a pá-
lyázattal, illetve az alapítvánnyal
kapcsolatos kiadványban vagy
internetes közlésben használjuk fel.

További információk:
Six Edit
Tel: 06-20/982-4105
six.edit@godollo.hu
Péterfi Csaba
Tel: 06-20/268-2450
peterfi@godollo.hu

Példamutató összefogás-
sal egy kit zött közös cél

megvalósult

szintén bevallom én is, mint az
egyesület elnöke pesszimista vol-
tam abban, amikor Kabai Lajos

zoltó parancsnok javasolta azt a
célt, hogy négykerék-meghajtásos
terepes gépjárm  beszerzését ter-
vezzük meg. Pályázaton maximum
csak egy millió forint összegre volt
esély, azonban a kiszemelt gépko-
csi 1,8 millió forintra lett hirdetve.
Nos ennyit az el zményekr l. El-
készítettük a pályázatot, s nyertünk
e célra négyszázezer forint vissza
nem térítend  támogatást. Ezzel
párhuzamosan Kabai Lajos ötletére
felkeresésre kerültek a gazdasági
egységek, a vállalkozók, és nem
utolsó sorban lakosságunk e kit -
zött cél pénzbeli támogatására.
Nagy örömünkre kérésünket az
imént nevezettek, ki-ki a maga
anyagi helyzete szerint támogatta a
célt, így rövid id  alatt összegy lt
kilencszázötvenezer forint. Id köz-
ben látva a kit zött cél megvalósí-
tásának közelségét kérelmet nyúj-
tottunk be az Országos Katasztró-
favédelmi Igazgatónak, melyben
kértük a szertár felújítására elnyert
négyszázezer forint átcsoportosítá-
sának engedélyezését gépjárm
vásárlásra, melyet az országos
parancsnok úr engedélyezett, azzal
az indokainkkal, hogy 2010-ben a
szertár padozatának felújítása ter-
veinkben prioritást fog élvezni. Így
állt össze 1 750 E Ft a Mitsubishi
gépkocsi megvásárlására + 20 E Ft
az eredetiségvizsgálatra, tehát
ötvenezer forinttal le sikerült al-
kudni a gépkocsi árát.
 Hála és köszönet mindenkinek,
aki, akik pénzzel járultak hozzá a
kit zött cél megvalósításához.
Büszkék vagyunk arra, hogy IFA
vízszállító gépjárm vünk mellett
Nógrád megye  önkéntes t zoltó-
egyesületei között mi rendelkezünk
ilyen terepjáró gépjárm vel, me-
lyet csak lakosságunk, vállalkozó-
ink, gazdasági egységek példamu-
tató, önzetlen támogatásaival tud-
tunk elérni. Úgy gondolom, hogy
támogatóink átérzik a t z elleni
védekezés jelent ségét. Pozitívan
értékelik egyesületünk tevékenysé-
gét, ideértve a megel , illetve

z esetén az oltásban kifejtett
hathatós munkáját.
 Az egyesület jó t zvédelmi fel-
szereltsége minden diósjen i pol-
gárnak biztonságot ad a t zvéde-
lem területén.
 Végezetül feltétlenül megérdem-
lik támogatóink, hogy nevüket
felsoroljuk az újság hasábjain –
hálás köszönettel a Diósjen i T z-
oltó Egyesület vezet sége és tagsá-
ga nevében.

Valyó József elnök
 Támogatóink – 893.000 Ft-tal
járultak hozzá a gépjárm  megvá-
sárlásához: Kámoralja Erd birto-
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A nap híre kétségtelenül a látvány-
hadsereg felállítása volt. Úgy t -
nik, kezd már valakinek derengeni,
hogy kár volt annyira sietni a hon-
védség leépítésével, ezért gondol-
hatta, hogy legalább Szent István
ünnepén statisztákkal pótolja a
felavatandó 48 tisztet, és melléjük
állíttat még kétszázat a fiatalok és
kiöregedettek közül.  Lehetséges,
hogy agyag- netán ólomkatonák is
megtették volna, hiszen közelr l
úgysem láthattuk ket. Az talán
már csak keveseknek jutott eszébe,
hogy amit élünk, az sajnos maga a
valóság, nem pedig film. "Ha ez
most valóság, akkor jó lesz nyitva
tartani a szemem." Paul Auster
mondata létünk mottója is lehetne,
életünk maga a megvalósult ab-
szurditás.
 Ugyanakkor a valóság ezen a
szép napon egy nagyszer  filmbe
költözött, ott nézhette meg, aki
akarta, aki nem vitte ki sámliját a
Duna partra. Ha otthon maradt,
láthatta a Hír tévében este hatkor
Dárday István és Szalai Györgyi
filmjét, a Csendes Magyarországot.
Már az is csoda, hogy egy doku-
mentumfilmben filmalkotás és
dokumentum egyaránt érvényesül-
het,  egyik  sem  nyomja  agyon  a
másikat.  A képeken olyan szelíd
méltóságot sugároznak a tájak, a
zászlók, a zarándoklat résztvev i,
hogy az embernek néha elszorul a
szíve: milyen szép ez az ország!
Vagy csak a zarándokok miatt
szép? k adnak lelket a tájnak?
Vajon k is mi vagyunk? Lehet-
nénk-e mi k? Teréz Anya szá-
momra egyik legfontosabb intelme
így hangzik: "Ne várj másra.
Kezdd el magad." Nos, k elkezd-
ték.  Mit is? Visszafoglalni Ma-
gyarországot.  Ahonnan kitaszítot-
ták ket a nevükben garázdálko-
dók, és ahol rég nem látott indula-
tok parázslanak, már nem is csupán
a mélyben.
 A Nemzeti Zarándoklatot, me-
lyet idén májusban Köteles László
Komlóska és Lesovics Miklós Pál-
háza polgármesterei kezdeményez-
tek, nem kísérte médiacirkusz, még
a minimális figyelmet sem kapták
meg, mondhatjuk: elhallgatták.
Persze, nem az El Camino útját
járták, csupán kicsi falvakból in-
dultak Budapest felé. Ha Dárdayék
stábja nem kíséri végig útjukon
ket, akkor most már hírünk sem

lenne róluk. Viszik a táblát a falu-
nevekkel, ahonnan jöttek, mely név
nekik talán a legdrágább, hiszen
életük színtere. Viszik a zászlókat
és önmagukat az ország négy égtá-
ja fel l elindulva Budapest felé. A
Szent István Bazilika el tt összeil-

lesztik a kereszt négy részét, és
magasba emelik. A keresztet nem
csupán szimbolikusan rajzolták
Magyarország testére. Visszavették
Magyarországot, a kereszténység, a
becsületes emberek, a csöndesek, a
megalázottak és megszomorítottak
számára. Akikt l lassan elveszik a
postát, az iskolát, a templomot, a
vasutat, munkájuk értékét és lehe-

ségét, a megvalósítható és élhet
világot.
 Elszánt és természetes akaratot
fejez ki a zarándoklat. A települé-
sekr l a polgármesterek által indí-
tott és toborzott zarándoklók sem-
mi mást nem akarnak, csak kifeje-
zésre juttatni: nem adták beleegye-
zésüket ahhoz, ami velük történik.
Nem adták, és tenni fognak érte,
hogy hazájukban felemelt fejjel
élhessenek. Vásárolhassák a maguk
által sütött kenyeret; a tejet, túrót,
sajtot, kolbászt, barackot, almát ne
külföldr l hozzák be nekik, mert
úgy tönkremennek e méltatlan és
gyalázatos csereüzletben – amit
nemes egyszer séggel globalizmus-
nak neveznek – hogy nincs pénzük
már lassan az idegen kenyérre sem.
Több cip t is elny tt némelyikük,
míg vitték a hírt Szent István temp-
loma  felé,  és  a  H sök  terére.  Fi-
gyeljünk. Nem a Parlamenthez
mentek. Az Ország Háza nem az
övék. Nincs mit tárgyalni velük.
De fegyvert sem vittek magukkal.
Zászlókat visznek, vonszolnak,
emelnek magasba; egyházi és nem-
zeti zászlókat, himnuszokat énekel-
tek közben; Boldogasszony anyán-
kat és a Honfoglalás film lassan
folklórrá váló betétdalát, sok-sok
gyerekdalt. Bizony, a gyerekek.
Ebben a filmben sok a szép gyerek-
arc, mintha a jöv  tényleg bennük
növekedne. Bennük, nem a drogok-
tól és tévét l elbambult gyerekar-
cokban.  És nem a gy lölköd  és
félelmet kelt  cigányokban, akik
vasvillákkal támadnak vélt ellensé-
geikre, hanem az okos cigányem-
ber szavaiban, aki azt mondja a
gyülekez  zarándokoknak: Édes-
apám azt tanította kiskoromban,
hogy minden embernek köszönjek.
Miért kell mindenkinek köszönni?
Kérdeztem. Mert a köszönés min-
dig jókívánságot fejez ki fiam. Jó

napot! Jó estét!  Kívánjunk ma-
gunknak jó napokat ezen a zarán-
doklaton. Ritkán kívánunk mi már
jó  napot.   Csá!  Hali!  Napot!  –
mondjuk, mintha nem lenni id
már köszönni se.
 Ángyán József,  kit  én  már  jól
ismerek a lakiteleki tanácskozások-
ról, most azt fejtegeti: "Nem  a
honvédség fogja megvédeni a ha-
zát, hanem a hazai er források, a
vizünk, a földünk, az energiánk, a
gazdaságunk, a saját kertünk, ha
nem engedjük, hogy elvegyék t -
lünk!" Hát a látványhadsereg nem
is védi, gondolom, és hogy igenis
megérnek a gondolatok, melyeket
olyan sok hozzáért  ember hajtogat
már évek óta, csak épp a miniszte-
reink nem hallanak meg. Az er -
forrásokat nem szabad kiengedni,
itt helyben kell megforgatni, mert a
világgazdaság körforgásából visz-
szakerülve saját kincseinket már
csak horribilis áron tudjuk megfi-
zetni.
 A multik világhálója helyett mi
lélekhálót szövünk az emberek
között ezzel a zarándoklattal –
monda valaki, talán Lányi András,
akit ha látok, mindig azt érzem,
történik valami. Efféle mondatok,
és a mondatoknál beszédesebb
arcok. Akiket egyébként nem lát-
hatunk a tévében, mert nem csinál-
nak semmi botrányosat, nem gyil-
kolnak, nem fajtalankodnak, nem
celebkednek, csupán élnek csönde-
sen, valahol Magyarországon.
Csak épp az életük lett botrányos
közben; kisemmizettek, a társada-
lom páriái lehetnének, ha nem
lenne méltóságuk, és erejük lázad-
ni. Lázadni zarándoklattal, nem
er szakkal. Nem gyújtják föl látvá-
nyosan az Alkotmányt, ami sem-
mibe veszi a jogaikat, az ember
által alkotottnál magasabb, szen-
tebb er höz fordulnak segítségért.
A zarándoklat nem csak "a lábak
imádsága", nem csupán a szentség
megtapasztalásának esélye, nem
csodavárás. De képes megéreztetni
olykor, hogy a csoda bennünk van.
Az összefogást mutatta meg ez a
film, hogy igenis, szemben a hie-
delemmel, ez a nép össze tud és
akar  fogni.  Van  hite  és  célja.  Fut-
nak, gyalogolnak, integetnek, ko-
csival kísérik a zarándokokat, fil-
mezik ket, bátorítják egymást,
reményt találnak egymás szemé-
ben. Szükség lesz rájuk, és ránk is,
kik csak nézünk.  Mert a Magyar-
országra zarándoklattal rajzolt
kereszt azt jelenti: vannak, akiknek
elegük lett a sopánkodásból és a
tehetetlenségb l. Új honfoglalást
jelent. Vissza kell foglalni Magyar-
országot. Nem ártana a budapesti-
eknek megtenni ugyanezt az utat
visszafelé.

Csendes Magyarország
A Nemzeti Zarándoklatról készített dokumentumfilm egy néz  szemével

kosság, Ipoly Erd  Zrt. Diósjen ,
Vámos András, Péterhalom Kft.
(Dombóvári család), Zsibaki For-
rás Erd birtokosság, Vasas János
Dózsa Gy. u., Franz Honeder Sza-
badság út, Lukács József (Dodi),
Székely József, Kalocsai Attila,
Vasas Mihály, Marton Szilárd
(CBA), VOX Automatika (József
A. u.), Zsiga Mihály (Békástó Pan-
zió), Kiss Ibolya (Szabadság út),
Mona Liza ételbár – Nagy Mónika,
Mózes János, Csorba János, Pál-
falvi Péter Jog u., Germány Sán-
dorné, Szabó Lászlóné Táncsics M.
u., Szilumin üzletház.
 A m szaki vizsgára fel kell sze-
relni megkülönböztet  jelzéssel,
matricázni (feliratozni) és rádióval
felszerelni. A feliratozást Kiss
Gerg vállalta.

Kabai Lajos parancsnok

Lírai sorok
Régebbi lapszámainkban bemutat-
tunk néhány jenei versel  embert
és közöltünk verseikb l.
 Ezúton a Börzsöny másik oldalá-
ról Per csényb l mutatjuk be id s
Együd Gézát, aki a szül föld és
Börzsöny szeretetét az élet apró
dolgait tárta az olvasók elé.

Turulmadárhoz
Itt állsz némán mozdulatlan
De dics  szellemed elmúlhatatlan.
Te voltál seinknek jelképe
A szabadságvágyat Te adtad lelkébe.
Századokon keresztül viharral, vésszel
Bátran és büszkén szembenézel.
 Éles szemed a múltat tisztán látja
 A sok fényes csatát mind bejárja.
 De látta Muhit, Mohácsot és Aradot,
 Ahol legjobbjainkra a hóhér lecsaptt.
 És azt is látta, azt a sötét terrort,
 Mely szabadságunkkal együtt minket eltiport.
Aztán jött 56, fellobbant a láng
Azok a véres csizmák ismét eltiporták.
De a parázs a hamu alatt tovább izzott
Ez er sítette meg az izmot.
Míg végre elpattant az olvadó bilincs
Ezzel megnyílt a szabadság el tt a kilincs.
 És most szabad vagy, repülj fel az égig,
 Hirdesd a szabadságot a világon végig.
 Szétszórt nemzetünket Te szedd össze újra,
 Hogy egybeforrfa indulhasson el az útra.
 Te vezéreld e népet t zön-vízen át,
 Hogy lerázzuk végre a véres rabigát.
Suhogtasd meg véres kardodat
Ezzel figyelmeztesd mindig azokat,
Kik utunkat még egyszer elállni próbálják
Kardoddal mutasd meg haláluk óráját.
És ezzel lelkünknek új er t adál
TE DICS , SI TURUL MADÁR.

 Mindemellett várjuk a jenei líri-
kusok sorait is.

Bontott tet cserép
és két bontás el tt álló
cserépkályha eladó.
Érdekl dni lehet a

364-351-es telefonszámon.



meg, ötödik évfolyamon pedig heti
1 órában belép a német nyelv az
angol mellett. A tanulókat nem
érdemjeggyel, hanem szövegesen
értékelik majd pedagógusaik. A
többi évfolyam szakkörön ismer-
kedhet a német nyelvvel. A nem
szakrendszer  oktatást (mely a
tanulók kompetenciáinak fejleszté-
sére irányul) 5. és a 6. évfolyamon
is meg kell szervezni. Ezután felso-
rolta az osztályokat és osztályf nö-
keiket, a napközis csoportokat és
vezet iket, valamint bemutatta az
új magyar-német tanárt: Kukelné
Virsinger Líviát (aki  az  1.  és  5.
évfolyamon  tanít  németet  és  az  5-
6.évfolyamon magyart), Mózes
Szilviát (aki az alsó tagozaton tart
majd angol órákat és szakköröket,
valamint a 4. napközis csoport
vezet je lesz), Berki Pétert (aki az
5-8. évfolyamon történelmet tanít)
és Kovács Lászlót (aki a 8. évfo-
lyam matematika tanára lesz).
 Az új tanárokkal kib vült neve-

testület egy dalocskával köszön-
tötte a tanulókat, az új tanévet.
Majd a Szózat után az iskolazászlót
helyére vitték a 8. osztályosok
képvisel i, a tanulók pedig elvo-
nultak osztálytermeikbe. Megkez-

dött a tanítás, újra megtelt élettel
az iskola.

Pappné F. Melinda iskolatitkár

Hírek röviden
Gréczi Sándorné helyi lakos egy
jukkát ajándékozott az iskolának.
Köszönjük!

Korábban adtunk hírt arról, hogy
Szalay Antal alpolgármester úr
korszer , tükrös armatúrákat aján-
dékozott iskolánknak. Horváth
János a nyár folyamán társadalmi
munkában szerelte fel azokat. Kö-
szönjük e nemes gesztust!

Továbbá köszönetünket szeretnénk
kifejezni az Önkormányzatnak,
hogy a sz kös anyagi feltételek
ellenére lehet vé tették, hogy a
tanév megkezdése el tt a szüksé-
ges tisztasági festések elkészülhes-
senek.

Értesítjük az érdekl ket, hogy
november 1-jét l heti 1 alkalom-
mal (2x45 perc) az esti órákban
angol nyelvtanfolyamot szerve-
zünk feln ttek részére. Érdekl dni
lehet munkaid ben az iskola titkár-
ságán.

Iskolavezetés

Szeptemberben elkezd dött óvo-
dánkban is az új tanév. Nagyobb
óvodásaink mellé sorra érkeznek
az apróságok a Mókus csoportunk-
ba, ahová a legkisebbeket fogad-
juk.
 A 2009/2010-es tanévre  40
gyermek jelentkezett felvételre, ez
kiugróan nagyszámú jelentkezés.
 Továbbra is 5 csoportba fogad-
juk a gyermekeket. Szeptember
végi létszámunk 116 f  lesz, és a
gyermekek száma tovább növeke-
dik majd, hiszen a tanév folyamán
sorra érkeznek  a 3. életévüket
betölt  apróságok.
 A beszoktatási id szak sem a
szül nek, sem a gyereknek nem
könny , hiszen életformaváltás
történik. A gyermek az els  három
évét otthon, szeret  családja köré-
ben töltötte, mint a család szeme
fénye. Az óvoda  azonban idegen
környezet számára, ahol ismeretle-
nek az  óvó nénik, a dadus nénik,
de talán néhány kis barát, barátn
ismer s azért akad.
 Az új környezet könnyebb elfo-
gadása miatt óvodánkban a beszok-
tatás rugalmas és folyamatos. A
tavaszi beiratkozás után, a nyáron
az óvó nénik családlátogatásra
indultak, hogy otthon ismerjék
meg a gyermeket a családban és a
gyermek is megismerhesse az óvó
néniket. Az óvodában lehet séget
adunk arra, hogy  néhány napig a
szül vel együtt lassan elfogadják
az új helyzetet, megbarátkozzanak
a feln ttekkel, csoporttársakkal.
 A gyermekek fogadásához igye-
keztünk tiszta, barátságos környe-
zetet kialakítani.
 A kiscsoportos Óvó nénik min-
dent megtettek azért, hogy a legki-
sebbeket meseszer , hangulatosan
dekorált csoportszoba várja.
 A nyári felújítási munkákat igen
sz kös keretb l gazdálkodva oldot-
tuk meg. A f épület folyosójának
felújítását  és a bels  ajtók mázolá-
sát közhasznú munkavállalók se-
gítségével végeztük el. A nagycso-
port (Nyuszi csoport) festését Tóth
János fest  vállalta, nekünk csak
az anyagköltségre volt gondunk. A
feln tt öltöz k festését Benkocs
Zsolt vállalta.
 Köszönjük gyors, precíz munká-
jukat, köszönjük, hogy hozzájárul-
tak gyermekeink környezetének
szépítéséhez.
 Könny  alkalmazkodást kívánok
a legkisebbeknek, és szép tanévet
kívánok minden gyermeknek, szü-

nek, óvodai dolgozónak,
mindannyiunknak.

Bacskay Sándorné
óvodavezet

STIHL és VIKING gépek
és Fiskars szerszámok
akciós áron kaphatóak
szeptember, október

hónapban
a Gazdaboltban.

Tanévnyitó a Szentgyörgyi István Általános Iskolában
"Ünnepelni annyit tesz, mint valamit együtt megélni."

Szeptember 1-jén 190 lebarnult,
kipihent kisdiák igyekezett ünnep-

ben az iskola felé. A kisebbeket
szüleik is elkísérték az ünnepélyes
tanévnyitóra. Öröm volt nézni a
boldog, érdekl  arcokat. Izgatot-
tan keresgették új, vagy régi helyü-
ket. Találgattak, vajon ki fog min-
ket tanítani? Ki lesz a padtársam? 8
órakor becsengettek, lassan elhalt a
zsivaj, és ütemes zeneszóra
8.osztályos tanulóink képvisel i
kihozták az iskolazászlót az udvar-
ra. A Himnuszt kicsik és nagyok
felállva, együtt énekelték el, ezután
következett az 1. osztályosok m -
sora. Kicsit álmosan, a kora szi
napsütést l hunyorogva, de bátran,
hangosan mondták el verseiket.
Utánuk Németh Regina el adásá-
ban hallgattuk meg a Szeptemberi
köszönt cím  verset.
"Ünnepelni gy ltünk össze. Kezd -
dik az iskola, az új tanév. Elszállt a
gondtalan nyár! Vannak, akik el -
ször lépik át az iskola kapuját.
Rájuk sok-sok érdekesség vár. Itt
bontogatják szárnyaikat kis els se-
ink. Megtanulnak figyelni a tanító
nénire, megtanulnak hosszú perce-
kig csendben maradni, megtanul-
ják a bet ket, számokat." Ezekkel a
gondolatokkal kezdte meg beszédét
Kovács Lászlóné igazgató asszony.
Köszöntötte az els söket, szüleiket,
valamint az iskola többi tanulóját,
pedagógusait, és az érdekl ket.
Ünnepi beszédében emlékeztette a
tanulókat, hogy milyen fontos a
mai világban a tudás, a tehetségek
kibontakoztatása, és kitért a hagyo-
mányok ápolásának fontosságára
is. "Sok szép, érdekes esemény
részesei lehettek ebben a tanévben.
Rajtatok, rajtunk pedagógusokon
és szüleiteken múlik, hogy milyenné
tesszük az iskolás éveket. Ezekkel a

szavakkal kívánok nyugodt és sike-
res tanévet! A 2009/2010-es tan-
évet megnyitom!" fejezte be beszé-
dét az igazgatóasszony.
 Ezután egy díj átadása követke-
zett. Tóth János polgármester úr
Diósjen  Díszpolgára címet adott
át Józsa Csaba testnevel nek, aki
meghatottan vette át az elismerést.

 Ezt követ en az igazgató asz-
szony ismertette a tanévvel kapcso-
latos fontosabb információkat: a
2009/2010-es tanév 2009. szeptem-
ber 1-jén kezd dik és 183 tanítási
nappal 2010. július 15-én fejez dik
be; az els  félév 2010. január 15-ig
tart; az szi szünet 2009. október
26-30-ig, a téli szünet 2009. dec-
ember 23-31-ig, a tavaszi szünet
pedig 2010. április 2-6-ig tart. Az
országos kompetenciamérés 2010.
május 26-án lesz a 4., 6 és 8. évfo-
lyamokon. A hitoktatás, a gyógy-
testnevelés és logopédia foglalko-
zások, valamint a M vészeti Iskola
tagozatai (színjáték, képz vé-
szet, hangszeres zene) az el
évhez hasonlóan kerülnek meg-
szervezésre, és a tanulói igények-
nek megfelel en különböz  szak-
körök is lesznek a délutáni órák-
ban. Beszélt az újdonságként meg-
jelen  nyelvoktatásról: az els
évfolyamon (felmen  rendszerben)
heti 1-1 órában angol és német
nyelv játékos oktatása kezd dik

Az Aranydió Óvoda
hírei



Száraz lábbal Velencén
Idén, augusztus 2-a és 7-e között,
immár sokadik alkalommal, ismét
megrendezésre került a diósjen i
református fiatalok ifjúsági tábora.
Ezeken az alkalmakon jobbára az
általános iskola fels bb osztályaiba
járókkal és a középiskolás korosz-
tállyal kelünk útra, és egy távolab-
bi helyen töltünk együtt néhány na-
pot, közösen gondolkodva Isten
dolgairól és életünket érint  kérdé-
seinkr l. Ebben az évben 30-an in-
dultunk el Velencére, ahol a helyi
református gyülekezet tulajdoná-
ban lév  Timótheus-házban száll-
tunk meg. A fest i táj, a tó közelsé-
ge, a körülöttünk lankázó hegyek
mind hozzájárultak ahhoz, hogy jól
érezzük magunkat és gyönyörköd-
jünk mindabban, amit Isten terem-
tett.
 Reggelente a rendrakás után kö-
zös áhítattal kezdtük napjainkat. A
lelki és a testi eledel magunkhoz
vétele után fiúk és lányok külön
csoportban beszélgettek a
"Bátorságról". Napjainkban fontos
boncolgatni, hogy mit jelent ez a
fogalom, hiszen fiatalként ugyan-
úgy, mint feln ttként nehéz hittel
és Istenre nézve megállni az élet
viharai között. Vállalni azt, hogy
kiben bízok és ki az ura életemnek.
Konkrét bibliai példákat is meg-
néztünk, hogy lássuk az általunk
ismert bibliai személyek, miként
élték meg a bátorságot. Esténként
újra az Ige fénye mellett csende-
sedtünk el, hálát adva az aznapi ál-
dásokért és élményekért.
 Délutánonként a helyi természeti
adottságokat kihasználva szervez-

tük a programokat. Amikor jó id
volt a Velencei-tóban fürödtünk és
sütkérezünk a parton, amikor szo-
morkássá vált az id járás, akkor
pedig hatalmas játékot rendeztünk
a szálláshelyen, valamint egyik
délután Székesfehérvárra is elláto-
gattunk.
 Ha fiúk és lányok vegyesen in-
dulnak útnak, fontos, hogy legye-
nek olyan emberek, akik tudnak a
lányok közötti szolgálatban segéd-
kezni.  Mint  már  sok  éve,  idén  is
Patkós Adél és Fruzsina töltötte be
ezt a szerepet. A mindennapos te-
end k mellett Adél végezte a reg-
geli áhítatokat és vezette a lány
csoportot, Fruzsina pedig szorgal-
masan megörökített minden fontos
pillanatot. Mellettük még nagy kö-
szönettel tartozom Kovács Csabá-
nak is, aki a reggelik és a vacsorák
elkészítésében segített, és minden
napra kitalált valamit, amivel ked-
veskedett számunkra.
 Visszagondolva az együtt töltött
napokra hála van bennem, hiszen a
mi Urunk gazdagon megáldott ben-
nünket, s t meg rzött és szívbéli
örömökkel halmozott el
valamennyiünket. Izrael népéhez
hasonlóan mi is száraz lábbal kel-
hettünk át ennek a hétnek a tenge-
rén és bátran mondhatjuk, hogy jó
Hozzá tartozni, jó az  közelségé-
ben élni és az  akaratát keresni,
aki "tegnap, ma és mindörökké
ugyanaz" és akié a dics ség min-
denkor mindenért.

Gottfried Richárd
       ref. lelkész

Mátraháza 2009. augusztus 20-24.

A diósjen i református gyüleke-
zet 5 fiatal családja – köztük a
szervez Gottfried család – és a
Diósjen i Ifjúsági Csendes7ekr l
már ismer s további 6 család, ösz-
szesen 16 "potyautassal a fedélze-
tén" vett részt Mátraházán egy
konferencián. A gyerekseregre 3
néni, mint 3 jóságos nagymama
vigyázott; ezúton is köszönet ne-
kik!

A reggeli áhítatokat Dr. Nagy
Antal Mihály, az esti alkalmakat
pedig felesége Erzsike néni tartot-
ta. Mondanivalójukat aktuálisan a
kenyér köré csoportosították. Az
id s házaspár fiatalokat megszé-
gyenít  lelkesedéssel vette végig
Illés próféta, valamint a zsidó hon-
foglalás kapcsán, hogyan munkál-
kodik Isten, amikor mi már felad-
nánk a küzdelmet. A délel tti el -
adást és az azt követ  csoportbe-

"Minden lehetséges annak, aki
hisz" (Márk ev. 9, 23)
Kedves Diósjen iek!
 Idén immár hetedik alkalommal
került megrendezésre a Diósjen i
Ifjúsági Csendes7. A táborozók
átlagéletkora az elmúlt hat évben
növekedett. 2003-ban a résztvev k
átlagosan 19 évesek voltak, 2008-
ban ez a szám már 25 lett. Azért is

Családos hétvége
szélgetést egy pécsi baptista házas-
pár, Göbl Tamás és Szilvia tartotta.
Itt olyan kérdésekr l beszélgettünk,
hogy mi van akkor, ha valami el-
romlott egy házasságban, "ha ki-
fogy a bor", és arról, hogy hogyan
értékel dik át a házastársi kapcso-
lat a gyerek(ek) megérkezésekor.
Az el adók rendkívüli szintesége
és közvetlensége nagyban befolyá-
solta a beszélgetések mélységét, a
csapat jó hangulatát.

A hétvége els sorban a lelki
feltölt désr l és pihenésr l szólt,
de természetesen jutott id  kirán-
dulásra, bobozásra, filmklubra,
éneklésre és sok-sok játékra is. A
szül k kikapcsolódását a gyerek-
felügyelet mellett az is el segítette,
hogy konferenciaközpont
gyerekcentrikusan volt kiépítve. A
Mátra szívében nyaraltunk, így
talán nem véletlen, hogy a hét
egyik "csúcspontja" a Kékestet i
túra volt.

kezdtem egy kis statisztikai adattal,
mert ez azt mutatja, hogy az embe-
rek visszajárnak településükre. Ez
pedig szíves vendéglátásuk nélkül
nem lenne lehetséges. Els  táboro-
zóként már a vonatról való leszál-
lás után megtetszett csendes, ápolt
falujuk a Börzsöny lábánál, s ez az
érzés a hét végére csak er södött.
Ez úton szeretném megköszönni a
református gyülekezet vendéglátá-

Diósjen i Ifjúsági Csendes7

sát, gondnokának, presbitereinek
munkáját, Gottfried Richárdnak és
Évának házigazdai illetve háziasz-
szonyi szerepüket. Hálásak va-
gyunk az általános iskolában ka-
pott finom ebédekért és a futball-
pálya használatáért. Köszönjük
azok kedves érdekl dését, akik
alkalmainkra ellátogattak, vagy
egy-két kedves szóval kérdeztek
fel lünk, illetve mindazoknak az
embereknek, akiknek segítsége
névtelenül, de érezhet en ott volt
körülöttünk.
 Az egész héten végig nagyszer -
en éreztük magunkat, ezt nyugodt

szívvel írom mindenki nevében.
Áldott szép id nk volt Drégely
várához tett kirándulásunk alkal-
mával és a tábor ideje alatt mindvé-
gig. Dr. Molnár Róbert, Kübekhá-
za polgármesterének bizonyságté-
tele és az azt követ  fórum is sokat
jelentett a táborozóknak. Én sze-
mély szerint lelkileg és testileg
feltölt dve érkezhettem haza köz-
ségükb l. Remélem, jöv re is lesz
lehet ségünk ellátogatni önökhöz.
Tisztelettel és köszönettel:

Dizseri Péter



Közösségi kezdeményezések

2009. augusztus 27-én került sor a
helyi könyvtárban a "Közösségi
kezdeményezések támogató háló-
zata" programra, amelyen környék-
beli civil szervezetek tagjai és segí-

i vettek részt.
 A rendezvény célja volt, hogy
saját tapasztalatainkat is átadva
megvitathassuk, hogyan lehetne
Nógrád megye egyik legszebb
településén még inkább bevonni a
lakosságot a helyi közösségi folya-
matokba, hogyan segíthetjük a
helyi  kezdeményezéseket, öntevé-

kenységet a falvainkban, hogyan
tudnak településeink kapcsolatokat
kiépíteni egymással.
 A rendezvényen, amelynek szer-
vez je Pásztor Ildikó volt, (aki a
drégelypalánki M vel dési Ház
vezet je, illetve a Sugárkankalin
Turisztikai Egyesület elnöke is) 20

 vett részt. Érkeztek vendégek
Dejtárról, Patakról, Érsekvadkert-

l, Fels petényb l, Nagyorosziból
és Nógrádról is. A kellemes hangú
beszélgetésen a CivilDió Egyesület
tevékenységét mutattuk be, elért
sikereket, fennálló nehézségeket és
jöv beli terveinket. Megállapod-
tunk a kölcsönös segítségnyújtás-
ban, a programjaink kölcsönös
hirdetésében, a szorosabb kapcso-
lattartásban, hiszen közel élünk
egymáshoz, segítsük egymás mun-
káját még hatékonyabban.  Együtt.
Egymásért. Közösen.

Vasas Judit

A kutyák szerte a világon beillesz-
kednek az emberi társadalomba.

rzik a nyájat, segítik a rend rök
munkáját, kiszimatolják a kábító-
szereket, szánt húznak, vadat ap-
portíroznak, vakot vezetnek. A
legtöbb esetben viszont, ház mel-
letti hasznos, kellemes és biztonsá-
got teremt  társaságot jelentenek.
Egészségük meg rzése viszont a
mi feladatunk. Az állatorvos sze-
retné, ha lenne ideje, hogy minden
kutyatulajdonossal elbeszélgessen;
elmagyarázza, hogy a kutya nem
állatb rbe bújt ember, hanem önál-
ló egyéniség; étkezési szokásai,
ápolása, testének edzése és egész-
ségügyi szükségletei másak, mint
az emberé, és fajtánként változnak.
A helyes állategészségügyi ellátás
nem azt jelenti, hogy akkor kell
orvoshoz vinni a kutyát, amikor
beteg. A megel zés sokkal egysze-

bb és olcsóbb, mint a gyógyítta-
tás.
 Az sz, a kullancsok szezonja. A
kullancsok néhány milliméteres,
változatos szín  él sköd k. A

stények mérete azonban, vérszí-
vás után a 2 centimétert is elérheti.
Csak néhány napot töltenek a gaz-
daállaton. Jelent ségük abban áll,
hogy számos betegséget terjeszte-
nek. Ilyen a kutyában a babéziózis
és a Lyme kór. Az emberben, az
utóbbi és az agy- és gerincvel -
gyulladás fordul el .
 A kutyára kerülve, a vékonyabb

rrel fedett testrészeken teleped-
nek  meg.  Ilyen  a  szem  és  a  fül
környéke, a hónaljtájék és a comb
bels  felülete. A vérszívás után,
néhány nap múlva maguktól el-

Kutyák. Kullancsok. Emberek.
hagyják a gazdaszervezetet. Ha a
kullancs már befúrta magát a b rbe
és csak ez után vettük észre, speci-
ális csipesszel, vagy kézzel óvato-
san, valamilyen irányba csavarva
kell kihúzni. Érdemes ellen rizni,
hogy a feji vég nem maradt-e a
kutyában. Amennyiben valamek-
kora rész bennmaradt, forduljunk
az eltávolításáért az állatorvoshoz.
A kullancs bekenése, olajozása,
stb. szükségtelen, inkább káros,
mint hasznos.
 A környezetb l a kullancsok
kiirtása nehéz, ezért az állatpati-
kákban, állatorvosi rendel kben
beszerezhet  készítményekkel kell
az állatoktól való távoltartásukra
törekedni. A kullancsok ellen vi-
szont nem létezik 100%-os védett-
séget nyújtó készítmény. Mindig
akadnak olyan kutyák, akiknél egy
addig hatékonynak gondolt szer
nem m ködik. A tapasztalatok
alapján az Advantix, a Frontline,
Ex-spot szerek, valamint a  Kiltix
és Bolfo nyakörvek alkalmazása
javasolt. Ezt mindenki saját maga
tudja eldönteni, hogy a kutyájának
melyik a leghatékonyabb védeke-
zés. A védekezés lehet ségeir l az
állatorvos részletesen tudja tájé-
koztatni Önt.

               Dr. Filip Dániel
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Régi id k - régi emlékek

A reformátusoknál régi id kt l férfi énekkart, vagyis dalárda m ködött.
Az 1956-os nyári kép mai szóhasználattal egy szabadid  programjukat
örökítette meg. Avagy a dalárda egy vasárnap délután. Név nélkül még
minden arc ismer s el ttünk.

Tolljegyzetek
A természetben mindig megtalál-
ható az ellenség, amivel szemben
az ember igyekszik valamilyen
úton-módon gy zelmet aratni.
Ezért kell használnunk a sok
gyomirtó szert, növényvéd  és
rovarirtó szereket, amelyeknek a
hatása épp olyan, mint a gyógysze-
reké. Sok esetben a mellékhatáso-
kat nem ismerjük, vagy az adago-
lás nem megfelel .
 Emlékezhetünk például évtize-
dekkel ezel tt a burgonyabogár
elleni DDT porozóra, amelyr l
kiderült milyen rákkelt  hatása
van. Tehát nem elég védekeznünk
egy-egy kártev  ellen, ha az az
emberre sokkal veszélyesebb. Sok-
szor olyan szenzációnak számító
kutatási eredményekre jönnek rá a
tudósok, amelyeket nagyszüleink,
dédszüleink minden tudomány
nélkül, józan paraszti felfogással és
sok tapasztalattal alkalmaztak.
Manapság például sok embernek
allergiát okozó parlagf  ellen fo-
lyik a küzdelem, de nem mindegy
azt hogyan végezzük. Ugyanis
levágva jobban elbokrosodik és

ven virágzik, így nagyobb meny-
nyiségben ontja az allergén virág-
port, és több magjával jobban el-
szaporodik. Tehát csak a kiszedé-
sével érhetünk el eredményt, ezt is
keszty ben végezve, mert b rön
keresztül is allergiát okoz.
 Méhészek feltételezése szerint a
parlagf l gy jtött mézben jelen
van a méhek által termelt ellen-
anyag. Tudományos vizsgálat meg-
állapította, hogy a lucernához ha-
sonlóan magas fehérje tartalmú,
takarmányozásra alkalmas növény
a parlagf . Tehát nem véletlen,
hogy a régi id kben a határban
legel  birkák megfelel en irtották,
de egyben hasznosították is a nö-
vényt.

 Az egyszer ség témájára vissza-
térve, Stadler István jutott eszem-
be, aki megmutatta, hogy juhászle-
gényb l hogyan válhatott sikeres
emberré. Persze gyanússá vált,
valószín  körmönfont ügyeskedé-
sei nem pótolták az akármilyen
diplomát, de letöltötte büntetését és
ismételten nulláról indulva mutatja
meg, ebben az országban is lehet
dolgozni és a munkából megélni.
Csodálatos módon már az egyik
egyetemre is meghívták el adást
tartani: hogyan lett bel le sikeres
vállalkozó.

"A természet ellentételeib l in-
dultam ki, de sajnos manapság az
emberi – szelíd szóhasználattal –
nézeteltérések, a válságban él k
két oldala, a kihívások, a téves
elképzelések amelyek ellenséggé
tesznek magyart és magyart, ma-
gyart és szomszédos országban
él t, magyart és cigány, vagy más
nemzetiség  embert. "
 E siralmas valóságot Ady Endre
több, mint 100 éve megfogalmazta
intelemként, figyelmeztetésként:
"István király országa szálljon
magába, ha lehet,
S ha van még ereje, készítse közele-

 veszedelmek ellen"
 És egy másik költ nk szavaival:
"Régi dics ségünk hol késel az éji
homályban?"
 Ha nem is tetszett és tetszik
mindenkinek, mi magyarok, zivata-
ros történelmünk, balsorsunk, má-
sok b nei és saját hibáink, vétke-
ink, mulasztásaink ellenére mégis
itt maradtunk és itt maradunk.
Miénk, magyaroké ez az ország,
miénk diósjen ieké ez a falu. Em-
berek sok mindent ellopnak és
elcsalnak, de az igaz magyar ember
nyelvét, magyarságát nem lehet
eltiporni.
 A természet ellenségeit ha nem

is tudjuk legy zni, de Wass Albert
gondolatát idézve: "Fogjunk össze
azért, hogy az emberek örömmel,
több szeretettel tudjanak odafor-
dulni embertársaikhoz."
 Ebb l is meg kellene értenünk,
hogy a megváltozott világunkban

nekünk is változnunk kell ahhoz,
hogy kikerülhessünk a válságból,
alkalmazkodni tudjunk a körülmé-
nyekhez, hittel és reménnyel for-
dulva a szebb jöv  felé.

vsmy



Egy tevékeny civil egyesület
elhatározta, hogy szakít az el
húsz év állami ünnepségeinek for-
mai kötöttségeivel, s a Kenyér
Ünnepén valóban ünnepli az Életet,
mely a Föld gazdag talajából, az
áldott magyar magva által táplálja
a nemzetünket. Az elmúlt év 70
ezer f  által látogatott Kurultá-
jának, az elszakadt törzseket egye-
sít  mintája alapján, itthoni egye-
sülés kezd dött.
 Magyarok Szövetségének civil
önkéntesei nem csak a vezet ség
álmait, hanem lehet ség szerinti,
helyben kialakított ötleteiket is
képesek voltak megvalósítani,
Kunszentmiklós melletti Bösztör-
pusztán.  Talán a valódi rendszer-
változás kezdeti id szakát élte át az
a sok száz önkéntes ember, ki az
el készít  hetekben, vagy az utó-
munkákon személyesen is részt
vett.
 Nógrád-megyéb l mindössze
ketten jelentkeztek. Diósjen l;
ifj. Hustyava Zoltán és Borsi Ist-
ván.

Mintegy négyszáz hektáron ezer
igényes kézm ves kínálta értékes
termékét. Színházak, filmszemlék,
tájékoztató el adások, rendkívül
látványos történelmi bemutatók,
dalok, táncok színpadja, találmá-
nyok sátra, magyar szellemiség
rockzenei koncertek összessége
vonzotta a fél milliót is meghaladó
látogatót az ingyenesen megtekint-
het  helyszínre. Közadakozásból,
él munkából és mintegy 30 millió
Ft-ból jött létre a Magyarok Vásá-
ra, sátorvárosa, valamint az élhet ,
harmonikus életr l szóló program-
jai. Ennek a köztévékben, sajtóban
alig volt híre.
 Pedig jó tudni: A politikai szín-
darabok tragikomédiájának id sza-
ka már lejárt, s most a "néz k",
akik eddig busásan megfizettek az
el adásért, csalódottan elpártoltak
jobbról is, balról is. Ezekb l a
"néz kb l", azaz mindnyájunkból,
kialakul az aktív közösség, mely a
székekr l felállva, maga játssza el

az új m vet. Ennek az írója a Ter-
mészet, mely szerint mindenki ott
kíván kibontakozni, amire az isteni
gondviselés lehet séget osztott. A
Kozmosz rendje ez, melyt l sok
milliárd év óta m ködik a látható
világ.  Már tudjuk, nem a Föld az
Univerzum közepe, hisz a Nap
körül kering, s t az is a Tejút pá-
lyáján halad. Nem az egós én, ha-
nem a Legfels bb Egy körül kíván
rendez dni az ismét ébred  világ;
benne legel bb a közös embersé-
günk. Majd követi nemzetünk,
családunk után szolgálva csak a
személyes érdeket. Ez az alapja a
Szent Korona jogrendjének is,
mely ez idáig biztosította a ma-
gyarság túlélését a változó küls
körülmények között.
 Ezek végett, a Boldogasszony
Hajlékának és a körülötte lév
szakrális térnek kialakítása is igen
látványos volt. (Számos kép meg-
tekinthet  az interneten: www-
.magyarokszovetsege.hu oldalon.)
Ez  volt  a  fogadó  helye  a  Szent
Korona hiteles másának és ünnep-
lésének aug. 22-én.

Augusztus 23-án, a már mintegy
százezres létszámú Magyarok Szö-
vetségének megválasztott új orszá-
gos vezet i, Vukics Ferenccel az
élen, a rendezvény záróbeszédjé-
ben kiáltványt adtak ki. Ennek
szellemisége igen hasonló a közel-
múltban, ett l függetlenül létrejött
Nemzeti Zarándokút eszméivel.
Jelzi, hogy az állampolgár, azaz
mi, nem érezzük otthon magunkat
az országunkban! Tudni véli, hogy
hihetetlen sok értékünk van, sz -
kebb és tágabb lakókörzetünkben,
melyet eltékozlunk mind magunk-
tól, mind gyermekeinkt l. Saját
falvaink a gyönyör , b séges ter-
mészeti adottságaikkal, term föld-
jeikkel nem képesek már a várost,
de még maguk lakosait sem fenn-
tartani! Téveszméket követve el
tudunk veszni! Változtatni ebben
már nem lehet ség, hanem éget
szükség! Mégpedig most, miel tt
harcos indulat pattanna ki.

A polgár lehet sége, Gandi útja.
Tisztán, érthet n hátat fordítani
mindannak és mindenkinek, ki
szétdarabolja, rabolja a közösséget,
kikt l nem szolgálatot, hanem
szolgaságot "nyer" a nemzet!

Idézet a kiáltványból: "Az alkot-
mány a Szent Korona intézményé-

l semmilyen módon el nem vá-
lasztható.  … Majd sorolja az alap-
törvények változtatásának követel-
ményeit: 1. Kisebb, kétkamarás
országgy lés felállítását, 2. A vá-
lasztott képvisel k visszahívhatósá-
gát, 3. Az önkormányzatok és tár-
sadalmi szervezetek gazdasági és
politikai függetlenségének biztosí-
tását, 4. Az elszakított területeken
él  magyarság magyar állampol-
gárságának helyreállítását, 5. Az
alkotmány nyugvásának id szaka
alatt, a nemzeti érdek súlyos sérel-
mét okozó szerz dések jogi felül-
vizsgálatának lehet ségét"

Továbbá kér mindenkit, egyén-
ként vagy társadalmi szervezet-
ként, aki egyetért a kiáltvánnyal,
az él , si alkotmány védelméért
csatlakozzon egységként a polgá-

Magyarok Országos Gy lése
és Magyarok Vására

2009. augusztus 21-23.

ri engedetlenségi mozgalomhoz.
Akkor, ha a mai törvényhozók nem
ismerik el a magyar alkotmányos-
ságot, s nem indítják el a jogfolyto-
nosság helyreállítását 2009. októ-
ber 23-ig.

Mi, a bevándorlók és az slakók
Jen  óta láttuk Diósjen n, hogy
érdemes volt itt élni.
 Kérdezzük meg magunktól:
Ebben a m veletlenné lett közeg-
ben gyermekeink és unokáink tud-
nak-e gyarapodni, boldogulni,
tudnak-e  aratni,  ha  már  mi  sem
vetünk? Lesz-e még gondnoka
sírkertjeinknek, s magyar nóta
csendül-e regös, dalos utódaink
ajkán? S a Föld javainak gondozá-
sa-e a mi feladatunk, vagy minden
elbirtoklása? Sodorjon még tovább
minket  az  ár,  akkor  is,  ha  nem  a
tengerbe, hanem a kanálisokba
ömlik?

És kié a föld, a víz, a leveg , és
kié lesz – ha lesz még – a lélek?

Tisztelettel:
Borsi István

Fotó: ifj. H. Z.

Nyár végén, augusztus 29-én a
diósjen i lelkes amat r íjászcsa-
pat a Cserhát-Gödöll i dombság
találkozójában megbúvó Nógrádsá-
pon mérette meg tudását kb. 250
nevez  mellett. A 850 f s község-
ben már sokadik alkalommal ren-
dezik meg az íjász találkozót, amit
a Váci Kerecsen Íjászbolt és a
Nógrádsápi Hagyomány rz  Íjász
és Sport Egyesület szervezett. A
nevez k a nevezési díj fejében
jogosultak voltak megl ni 16 célt,
3 nyílvesz vel (történelmi, ügyes-
ségi, tréfás, 2D-s, 3D-s cél). A
verseny végén íjászpárbaj és távlö-
vészet volt a befejez  program…
 A szervez k a Tatárka-hegy
tövében tábort építettek, itt lehetett
benevezni a versenyre.
 A hegy érdekessége, hogy régen
földvár állott rajta, ma a tövében
Mária barlangot építettek. Különfé-
le kategóriákban több mint kétszá-
zan indultak. A tizenhat célt a
hegyre vezet  út mentén helyezték
el. A pálya néhol párhuzamosan
futott a hegyre vezet  kálvária

útvonalával. A verseny végére
kellemesen elfáradtunk, a délutáni
borús id ben jól esett a forró bab-
gulyás.
 Ebéd után zajlott a távlövészet,
melynek lényege, hogy egy adott
távolságról l nek a versenyz k,
majd ezt tíz méterenként növelik.
Versenyben csak egy vessz vel
lehet l ni és az marad bent a követ-
kez  távra, aki a célt eltalálja.
Csapattársunk Kós Lajos az íjász-
verseny vadászreflex férfi kategóri-
ájában harmadik helyezést ért el,
ill. Herédi Ferenc tradicionális
férfi kategóriában a negyedik leg-
jobb löv  volt. Harmadik verseny-

nk, ifj. Hustyava Zoli picit lema-
radva mögöttük végzett.
 Ez úton is még egyszer gratulá-
lunk nekik!
 Ezt a rendezvényt szlovákiai
versenyz k is látogatják, akik ter-
mészetesen akár szlovákul is be-
szélhettek egymással mindenféle
jogi és anyagi következmények
nélkül.

Fotó: HZoli

Íjászaink Nógrádsápon
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Augusztus 18-án elkezd dött a
2009-2010. évi megyei II. osztá-
lyos férfi labdarúgó bajnokság.
Nagy reményekkel és komoly kéte-
lyekkel indultunk neki az ismeret-
lennek. Hogy miért? Mint tudjuk a
tavalyi csapatunkból már csak 1-2
ember maradt hírmondónak. A
feln tt csapatunk gerincét a tavaly
még az ifjúsági bajnokságban je-
leskedett srácok alkotják, kik nél-
külözik még a feln tt csapatokkal
való játék tapasztalatát. Bíztunk
benne, hogy a nyáron, Hévízen
megtartott 4 napos edz táborozás-
sal sikerül egy jó csapat alapjait
lerakni. Bár még ezek után is hirte-
len, mélyvízbe dobva kell meg-
szokniuk, megtanulniuk a feln tt
játékmódot, játékmodort, a feln tt
"huncutságokat". Tehát szurkol-
junk nekik, nehogy az els  pár
tempónál elmerüljenek, hanem
ösztönösen tempót keresve és talál-
va egyre jobban és gy ztesen kike-
rülve legyenek úrrá saját félelmei-
ken, gyakorlatlanságaikon. Minél
hamarább érezzék meg a tempót,
érezzék, hogy az ifjúsági csapatban
megtanultakat itt is tudják használ-

ni. Jöjjenek rá a játék ízére. Ha ez
megtörténik – már pedig hamaro-
san így lesz – akkor már ne csak a
játék örömét érezzék, hanem a
gy zelem, a siker ízét is.
Nézzük, hogy kik és milyen ered-
ménnyel tették meg eddig az utat:
Hajnis Zoltán, Pákozdi Gábor,
Fuchs Péter, Monostori László,
Bogdán Ádám, Kondricz Máté,

gér Ákos, Sikora Gábor,
Ocsenász József, Tóth János,
Wisinger Tamás, Filip Dániel, ifj.
Monostori László, Kovács Zsolt,
Garai Gábor, Mezei András, Hor-
nos Ádám.
 Eddigi eredményeink:
1. forduló: Diósjen  – Patak   0–3 ifi: 2–3
2. forduló: Diósjen  – Bánk   0–3  ifi: 2–3
3. forduló: Keszeg - Diósjen    3–1 ifi: 2–6
4. forduló: Diósjen -Nézsa   1-2 ifi: 4-1
5. forduló: Nagyoroszi-Diósjen   3-2 ifi: 4-1
6. forduló:  Diósjen -Ipolyszög  2-1 ifi: 0-7
 A feln tt csapat a 11., az ifi a 10.
helyen áll a tabellán.
 Az eredményeket nézve a ten-
dencia egyértelm : Kezdjük meg-
találni lassan a góllöv  cip nket.
Megkezdhetjük a felzárkózást.
Ehhez szükség van még nagyobb

akaratra, még nagyobb elszántság-
ra és még egy kis adag szerencsére
is.
 Persze szükség van a biztatásra
is! Ezért várjuk a sportkedvel ket a
hazai és idegenbeli mérk zéseinkre
mind nagyobb számban.
 Buzdítsuk a srácokat! Hajrá
Diósjen ! Hajrá DSE!

Hornos Márton

Közlemény
Tájékoztatjuk a község lakóit,
hogy az 1996. évi CXXVI. törvény
biztosította lehet séggel élve az
adófizet  magánszemélyek egy
része a Diósjen i Sportegyesületet
jelölte meg kedvezményezettnek a
személyi jövedelemadója 1%-nak
felajánlásakor.

A felajánlott összeg nagysága:
167 396 Ft,

melyet az Adóhatóság a kés bbiek-
ben utal át az egyesület számlájára.

Diósjen i Sportegyesület

III. "Börzsöny" N i Kispályás Labdarúgó kupa
5. forduló Kartal  -  Szeptember 12.

Az el z  fordulóhoz képest változott a kupasoro-
zatban résztvev  csapatok létszáma és maguk a
csapatok is cserél dtek. Ezért a következ

szempontok alapján került sor az összesített
eredmények kimutatására.
 Kemence csapata visszalépett, ellene minden
csapat megkapta a 3 pontot és a mérk zés ered-
ménye 0 : 3-mal lett regisztrálva.
 rbottyán csapata visszalépett, helyette
belépett Veresegyháza. Így az rbottyán csapa-
tának eredményeit megkapta a Veresegyház
együttese.

 Eredmények:
Veresegyház – Diósjen   0 : 0
Erd kertes - FORRÁS SE  0 : 4
FORRÁS SE – Vác    1 : 0
Erd kertes - Diósjen     2 : 2
Veresegyház - Vác     0 : 2
Diósjen  - FORRÁS SE   1 : 1
Vác - Diósjen       0 : 1
Erd kertes – Vác    1 : 3
FORRÁS SE - Veresegyház  2 : 0
Veresegyház – Erd kertes   1 : 1
Veresegyház – Kemence  3 : 0
Diósjen  – Kemence   3 : 0
Erd kertes – Kemence   3 : 0
Kartal – Kemence    3 : 0
Vác – Kemence     3 : 0

 Az 5. forduló után csapatunk a 3. helyen áll
36 ponttal a 66 pontos Vác és az 51 pontos
Kartal után. Erd kertesnek 32, Veresegyháznak
19, Kemencének 10 pontja van.
 Az utolsó 6. forduló 2009. szeptember 26-án
szombaton 9 óra 30-kor kezd dik a diósjen i
sportpályán.

Hornos Márton


