IV. DióFesztivál Diósjen n
Ez év október második szombatján
immár negyedik alkalommal rendezte meg a CivilDió Egyesület és
támogatói a DióFesztivált.
Bár a rendezvény életre keltése
során sok problémába ütköztünk,
mindig akadt egy újabb segít
szándék, ügyes kéz, aki megoldotta
azt.
A IV. DióFesztivál a pénteki
diófa ültetéssel kezd dött. Immár a
harmadik fa került a helyére, hogy
így köszöntsük a két fesztivál között született diósjen i gyermekeket. Idén el ször erre az eseményre
egy kisebb összejövetelt rendeztünk, így örökítve meg azt.
A péntek esti koncert is már-már
hagyományosnak mondható. Az itt
ingyen fellép k is jól érezték magukat annyira, hogy ígérték, jöv re
is eljönnek. Maga a koncert is ingyenes volt, de egy, a családf ét
elvesztett 6 gyermekes lelkész
család megsegítésére lehetett adományokat adni a kosarakba.
Szombaton sajnos nem jött el
minden kézm ves, aki ígérte magát
– talán megijedtek az id járás el rejelzést l –, de így is több mint 20
népi mester, saját termékes kínálta
portékáját az érdekl knek, akik
az általunk készített játékokkal is
játszhattak és az idén el ször felállított mesesátorba és teaházba is
ellátogathattak.
Úgy t nik, hogy a helyszínválasztásunk is sikeres volt, hiszen a
Dózsa György út egy jó részét
lehetett végigsétálni úgy, hogy nem
csak a fesztivál kínálatában, hanem
az utcában még néhol meglév , a
régi Diósjen t idéz épületekben is
el lehetett merülni. Ezért örültünk

volna annak különösen, hogy ha a
felújítás alatt álló majdani faluházat is meg lehetett volna nyitni erre
a napra. Reméljük, hogy a követkenagyobb községi rendezvény
már ezzel a programelemmel is
gazdagodhat.
A fesztivál azon hagyományát
idén is igyekeztünk megtartani,
hogy csak színvonalas kirakodók
árulhatják termékeiket, így ez évben is több tucat "bóvliárus" jelentkezését utasítottuk vissza. Az elkövetkezend kben pedig ismét csak
buzdítani tudjuk azokat a helyi
mestereket, kézm veseket, akik
szeretnének bemutatkozni rendezvényeinket, hogy keressenek meg
bennünket. Bár Diósjen n élünk
mindannyian, sajnos mégsem ismerjük egymás munkáját, ezért van
szükség arra, hogy az általunk nem
ismert aranykez helybeliek felfedjék magukat el ttünk és jelentkezzenek felhívásainkra.
Az id járást el rejelz knek
"köszönhet en" talán kevesebben
érkeztek a fesztiválra, mint ahányan érdekl dtek. Bár nem volt
ver fényes napsütés, de kellemes,
szélmentes, némi es vel tarkított
id t kaptunk erre a napra. A látogatók száma becslések szerint így is
meghaladta az elmúlt évi 1200 f t
(kb. 1500-an érkeztek szombaton
Diósjen re).
A fentiekben szándékosan nem
neveztem meg egyetlen segít t,
fellép t sem, hiszen igen hosszú a
sor az egész napjukat erre szánó
fiataloktól kezdve egészen azokig,
akik árammal segítették a rendezvény kirakodóit. De ez úton is
folytatás a 6. oldalon

Tánc, bor, mulatság: szüreti felvonulás
Ismételten elérkezett az sz, a szüret ideje. Az idei év sem maradhatott szüreti felvonulás nélkül,
amelyre 2009. október 3-án –
szombaton –, a K szirt Hagyomány rz Néptánc Egyesület és
Lukács József rendezésében került
sor. A felvonulás el tt néhány
nappal a helybéliek, és az idelátogató turisták felfigyelhettek a Bartók Béla utca és Kossuth út sarkán
kihelyezett el hírnökökre, "akik
már javában mulatoztak".
Eljött a szombat, az id járás
nagyon kegyes volt hozzánk, gyönyör kés nyári napra ébredhettünk. Már kora reggel nagy sürgésforgás volt a Lukács-tanyán, készült az ebéd, szépültek a lovas
kocsik, és a csarnok. Délt l a néptáncosok fogadták a környez településekr l érkez
vendégeket,
többek között Nógrádról a Nógrád
Szíve Néptánccsoportot és családtagjaikat, Berkenyér l és Szendehelyr l a lovasokat és kocsisokat,
akiket egy b séges ebédre vártak,
melynek megf zését Csurja László
és Varga Zoltán vállalta magára.
Fél kett kor készen állt a menet,
mindenki elfoglalta a helyét a lovas
kocsikon. A Gödi fúvószenekar
kíséretében elindult a bíró és
bíróné hintója vezette menet, amelyet hat lovas kocsival hátrébb a
lisztes cigányok zártak.
Utunk els megállója a focipálya
volt. Kisdobosunk kihirdette a
szüreti kezdetét, majd elkezd dött
a tánc és a mulatság. Míg a táncosok ropták, a jegyz asszony és a
polgármester borral és pogácsával
kínálta a néz ket. A por felverése
után továbbálltunk, hogy a CBA
parkolójában folytassuk örömtán-

cunkat. Innen továbbállva eredeti
úti célunk megszakítva a COOPbolt felé kanyarodtunk, nem akartuk tánc nélkül hagyni a már ránk
váró néz sereget. Megérte a menetrendváltás, a K szirt Néptánc
Együttes Szatmári csárdását látva
sokan kedvet kaptak és csatlakoztak a tánchoz. Aki nem volt résen,
könnyen a cigányruhába öltözött
fiatalok áldozatául eshetett és porolhatta ruhájából, hajából a lisztet.
A mulatság után az Ifjúság utcában tettünk egy kanyart, majd a
Dózsa Györgyön a Református
templom el tt egy Palóc csárdással
ajándékoztuk meg a ránk váró
közönséget, amely olyan jól sikerült, hogy az össztáncba beálló
helybéliek és turisták alig akartak
tovább engedni következ tánchelyszínünkre.
A Pet fi utcán a strand elé jutottunk, ismét jól felkavartuk a port,
folyt a bor, a pálinka, szólt a mulatós a polgármester vezette autóról.
Két tánc között b ségesen megvendégeltek minket süteménnyel,
amely jó szokást a Szabadság utcában lakók is folytattak.
Útban végcélunk a Lukács-tanya
felé, a József Attila utcában bemutattuk szüleinek, miként feszít bíró
urunk bírónéja mellett, majd egy
fordulóval a Börzsönyi utcában is
felráztuk a lakókat. A felvonulás a
végéhez ért, lovasok és táncosok
megfáradva bár, de törve nem,
ugyanolyan jó kedvvel és hévvel
érkeztek meg hat órakor a vacsorához, mint amilyen az induláskor
jellemezte felvonulóinkat.
Kisebb pihen t tartottunk, majd
este nyolckor hajnalig tartó szüreti
folytatás a 3. oldalon

Önkormányzati hírek
Beszámoló a 2009. szeptember 23-i
testületi ülésr l
Polgármester úr tájékoztatója a testületi ülést
megel id szak eseményeir l:
Augusztus 3-án találkoztam Fekete Gyöngyivel a MÁV képvisel jével, a vasútállomás
gyalogos megközelítésének ügyében. Megtekintettük a helyszínt és megállapodtunk a vaskorlát
elbontásának valamint a járda kialakításának
lehet ségér l.
04-én a vasútállomásnál lév buszforduló
problémái és a Kovács Ferenc kérelmére történ
buszmegálló ügyében összehívott szakhatósági
bejáráson vettem részt, sajnos a Nógrád Volán
képvisel je nem érkezett meg, ezért a bejárást
szept. 22-én megismételjük.
20-án Szent István-napi ünnepségen vettem
részt a katolikus templomkertben.
25-én a vasútállomáson megkezdtük az átjáró
létesítését, de akadályba ütköztünk, mivel
feltárásra került egy akna, ami akadályozta az
átjáró megvalósítását.
26-án az ATV keresett meg és kért riportot az
önkormányzat költségvetésével és nehézségeivel
kapcsolatban.
27-én Szalay Antal alpolgármesterrel és
Lengyel Lászlóval ellátogattuk a szlovákiai Csáb
község testületi ülésére, ahol a két település
közös Interregionális pályázaton történ részvételér l esett szó, melyet Csáb község képvisel
testülete el is fogadott.
28-án az Észak-Kelet Pest Nógrád Megyei
Reg. Hull. Gazd. Társusás részér l kerestek meg,
a bezárt szeméttelep rekultivációjával kapcsolatban. A szeméttelep felmérése, helyrajzi számok
egyeztetése, a szeméttelep szemrevételezése
történt meg.
29-én Csabuda Péter képvisel -társunk
esküv jén vettem részt több képvisel társammal együtt.
Szeptember 1-jén Rétságon Kistérségi ülésen
vettem részt, ahol a napirend a következ l
szólt: 2009. évi költségvetés I. félévi id arányos
teljesítése, 2009. évi költségvetési el irányzat
módosítása, egységes pedagógiai szolgálat
munkája, közbeszerzési szabályzat módosítása,
közbeszerzési terv és a közösségi busz beszerzési célokmányainak jóváhagyása, bíráló bizottság
létrehozása, Rétság Kistérség Egyeztet Fórum
ügyrendjének jóváhagyása, tájékoztató a munkaszervezet júniusi-júliusi munkájáról
Szintén 1-jén meglátogatott Zatyko Ferenc a
szlovákiai Csáb község polgármestere, aki
megtekintette a települést és kíváncsi volt a
pályázaton beadni kívánt épületre, valamint a
helyszínekre, hogy támpontot kapjon saját
pályázatuk elkészítéséhez.
07-ét l meghívásunkra településünkre érkezett Dinis Duarte és kedves felesége Portugáliából, aki megismerkedett Diósjen vel és környékével, a település lehet ségeit kívánta feltárni és
segíteni szándékozik Uniós pályázaton történ
eredményes részvételben.
12-én Diósgy rben voltunk a Diós Települések III. találkozóján, ahol az érdekelt polgármesterek megszavazták a 2010-es rendezvény
helyszínének Diósjen t.
14-én Rétságon a szociális kártya bevezetésél ill. annak lehet ségér l kaptunk tájékoztatót.
20-án Megyenapra voltam hivatalos Szécsénybe, ahol Becsó Zsolt a Megyei Közgy lés
Elnöke köszöntötte a Közgy lést, majd díjak és
kitüntetések átadására került sor. Erre az alkalomra megrendezett folklórbemutatón, a m sor-

vezet által szakért nek nevezett közönség
körében, nagy sikert aratott produkciójával a
diósjen i K szirt Néptánc Együttes.
22-én a vasúti buszmegálló és a Fácán-tanya
kérdésében bejárásra került sor az illetékes
szervekkel.
A képvisel testületi ülésen megvitatott témák
röviden:
2009. évi féléves költségvetési tájékoztató.
Bursa Hungarica önkormányzati ösztöndíj
pályázat támogatása.
Dr. Nagy Anna beszámolója a Diósjen re
meghívott portugál vendégek fogadásáról, a
fennálló kapcsolatban rejl további lehet ségekr l.
Egyéni kérelmek elbírálása (Szabó Hornos
András, Blaskó János, Szabó Zoltán, Csabuda
Tibor)
A beérkezett négy ápolási díj kérelmek közül
egyet talált elfogadásra alkalmasnak a képvisel testület.
Szociális kártya bevezetési lehet ségének
megvizsgálása.
Idegenforgalmi adó pályázat kiírása.
Diósjen i fogorvosi kör önkormányzati
ködtetése.
A képvisel testületi ülés záró témájaként az
október 23-ai ünnepség megszervezését
egyeztették a képvisel k.
Aki szeretné részletesebben megismerni a
testületi ülésen elhangzottakat, az arról készült
jegyz könyvet elolvashatja a polgármesteri
hivatalban. A testületi ülésekre minden érdekl t várunk.

Pályázatok
1. Született ’89-ben – esszépályázat

Pályázati határid : 2009. december 31.
További információ: http://www.erikanet.hu/
oldal.php?menupont_id=6644&cikk_id=2066

2. Váczi Art Filmklub amat r digitális
fotópályázat

Regisztráció, fotók beküldése: 2009. december
10-ig
vebb információ: www.artfilmklub.hu

3. Fotópályázat általános és középiskolás
diákoknak

Beküldési határid :
I. feladat – 2009.12.20,
II. feladat – 2010.03.01.,
III. feladat – 2010.05.01.
További információ a www.mafosz.hu címr l, a
fotópályázatok menüpont alatt érhet el.

4. Magánszemélyek adósságrendez
pályázata

Pályázhat: minden hitellel vagy hitelekkel
rendelkez belföldi magánszemély, aki részleteit
eddig megbízhatóan fizette, de havi törlesztését
szeretné jelent sen csökkenteni, BAR-lista
kizáró ok!!
A pályázathoz kapcsolódó elérhet ségek:
E-mail.:
adossagrendezes@postafiok.hu
Telefonszám.: 06-70/ 931-32-96 Hívható: hétf ,
kedd, szerda 15-18 óráig
Postára adási határid : 2010. április 20.
További információ:
http://www.hirmutato.hu/hirek/
maganszemelyek_adossagrendezo_palyazata1295952
Csabuda Péter

Átadás el tt a nógrádmarcali hulladékkezel központ

lyes hulladékok mobil begy jtését két, erre a
célra kialakított járm kezdheti meg.
A parkosított, esztétikailag is megnyer
hulladékkezel központot m ködtet gazdasági
társaság 106 települési önkormányzat 100
százalékos tulajdonában marad. Feladata lesz a
térség hulladékgazdálkodásának összehangolása,
koordinációja is.
A nógrádmarcali és a néhány hónappal
kés bb átadásra kerül , Kerepes, Ökörtelekvölgyi hulladékkezel központ oktatási centrumként is m ködik majd. Ide várják majd a települések képvisel testületeit, az iskolák tanárait és
diákjait, az érdekl egyesületeket, polgárokat,
de az óvodások számára is készítenek majd
ismeretterjeszt programokat. A hulladékkezel
központokban oktatási és tájékoztatási referensek fogják segíteni az érdekl ket, tanulni
vágyókat.
"Az itt megvalósuló hulladékkezelési rendszert egységes környezethasználati engedély írja
el számunkra. Nem sok marad abból, amit a
régi szeméttelepek látványából meg riztek az
emberek. A hulladékgazdálkodás új formája
lényegesen többe kerül attól, amikor a hulladékokat jobbára az erd k szélén lév lerakókba
szállították. Ennek ellenére sem bánhatunk többé
úgy a természettel, ahogyan eddig, mert a vészjelzései már az itt él k ajtaján is kopogtatnak." hangsúlyozta Dr. Gémesi György az Önkormányzati Társulás elnöke. "Minden, önkormányzataink területén él polgárt meg kell nyernünk
az ügynek. Ehhez viszont az kell, hogy kiemelked színvonalú, jól szervezett, ügyfélközpontú
szolgáltatást nyújtsunk és az emberek átlássák a
hulladékkezelés folyamatát, valós költségeit, a
feladat ellátásában lév munkatársak pedig
hitelesek legyenek. A polgároknak is osztoznia
kell a növekv környezeti felel sségen és meg
kell becsülni a hulladékkezelésben dolgozók
munkáját. Területünkön 37 biztonságba helyezésre váró, köztük két felszámolandó régi hulladéklerakó költségével együtt 9 milliárd forintot
kell a hulladékok okozta problémák enyhítésére
fordítani 2013-ig.
Hangsúlyozni szeretnénk azt is, hogy a
hulladékgazdálkodás, a hulladéktermelés állami
szabályozása még fejlesztend . Ebben a vonatkozásban a természeti er forrásaink kímélete és
a hulladéktermelés csökkentése lehet a határozott
cél.
Egyszerre beszélünk piaci versenyr l és
közszolgáltatásról, amely kötelez önkormányzati feladat. A jelent s EU-s és állami támogatással készül , a mai igényeknek megfelel
rendszerek viszont nem lehetnek versenyképesek
az egyszer hulladéklerakással. A szolgáltatások
árait, csak a mögöttes tartalom ismeretében lehet
összehasonlítani" - tette hozzá a Társulás elnöke.

A Zöld Híd Program részeként megépült az
európai uniós normákat is teljesít
nógrádmarcali hulladékkezel központ, ahol
2010 második felét l, Nógrád megye nyugati
részének 45 településér l beszállításra kerül
települési szilárd hulladékot kezelik majd. A
hulladékkezel központ részeként elkészült a
mechanikai hulladékválogató, a modern komposztáló üzem, a szelektíven gy jtött hulladékok
átrakója, depógáz-gy jt és -hasznosító berendezései, valamint a színvonalas üzemviteli épület
is. Szintén ennek a projektrésznek a keretében
készültek el a balassagyarmati és rétsági hulladékudvarok, illetve kerültek beszerzésre a
létesítmények üzemeltetéséhez szükséges új
mobil célgépek. A közel 5 millió euróból elkészült létesítményben már a próbaüzem zajlik.
A sokasodó mennyiség települési szilárd
hulladék kezelése, újrahasznosítása, ártalmatlanítása egyre nagyobb gondot és terhet jelent az
önkormányzatoknak, polgároknak egyaránt.
A most megépült nógrádmarcali üzem jelens mértékben javít azon a negatív helyzeten,
hogy a megtermelt hulladékok nagy része ma
még el kezelés nélkül a hulladéktárolókba kerül.
A most megvalósított technológiai rendszer
ennek ellenére nem old meg minden problémát,
csak akkor lesz képes ellátni feladatát, ha a
program minden eleme m ködik, az állampolgárok, családok, helyi közösségek partnerek
lesznek az eddigi gyakorlat megváltoztatásában.
A program egyik legfontosabb célkit zése az
oktatás és tájékoztatás köré csoportosul.
A hulladékkezel központban megépült
mechanikai hulladékkezel rendszer lényege,
hogy a vegyes települési szilárd hulladékból
kiválogassa a termikusan hasznosítható könny
frakciót, lehet ség szerint kiválassza a fém
hulladékot és a szerves anyagok egy részét.
A gépi el kezelés további kiemelt jelent sége, hogy a hulladéktárolóra kerül maradék
anyagok minél kisebb helyet foglaljanak el a
sz kös hulladéktároló kapacitásokból.
A létesítményben megépült komposztáló
üzem a fenti célok elérése mellett a településeken keletkez zöldhulladékok kezelését végzi
majd. Az el állított jó min ség komposzt
használható lesz a kertekben, parkokban.
A Nógrádmarcalban megépült rendszerben a
hulladéktárolóban keletkez éghet gázokat az
üzemviteli épület f tésére, melegvíz ellátására
használják. Szükség esetén a felesleges gázt
elfáklyázzák, ezzel is csökkentve a légkörbe
kerül , globális felmelegedést kiváltó gázok
mennyiségét.
A hulladékgazdálkodási rendszerhez a hulladékudvarok, a szelektív hulladékgy jt szigetek,
További információ:
a mobil veszélyes hulladékgy jt járatok is Langó Károly - Café PR Kft.
hozzátartoznak majd. A két hulladékkezel Tel.: (06) - 1 - 880 - 30 - 84
központ mellett 486 szelektív hulladékgy jt E-mail: press@zoldhid.hu ; info@zoldhid.hu
sziget, 9 hulladékudvar épül. A háztartási veszé-

folytatás az 1. oldalról

Ezúton köszönjük minden kedves
résztvev nknek a részvételt,
bál kezd dött a Kámor fogadóban.
Ismét elmúlt, jöv re ugyanilyen segít inknek a segítséget, megvenjó kedvvel, új tánccal, még több dégel inknek a süteményt, bort,
résztvev vel örvendeztetjük meg pálinkát.
Most szólunk, jöv re is jövünk!
mindazokat, akik házaik el tt állva
várják a 2010-es szüreti felvonuSztregovai Erika
lást.

Iskolai hírek röviden

Az Aranydió Óvoda hírei
Példanélküli összefogás
a Maci csoportban
Szeptemberben még nem gondoltuk, hogy 1 hetes rendkívüli szünet
lesz óvodánkban. Szabó Zoltán
vállalkozó felajánlotta, hogy elvégzi csoportunk mennyezetének felújítását. Kihagyhatatlan alkalom
volt számunkra, élnünk kellett a
lehet séggel, mivel nagy problémánk oldódott meg ezáltal. A plafon évek óta repedezett, balesetveszélyes volt. Két éve javították, de
újra megrepedt. Végleges megoldása a gipszkartonozás. Ezúton
mondunk köszönetet a vállalkozónak és brigádjának gyermekeink és
a magunk nevében és a felajánlásért, a felújított mennyezetért, a
nagyon szép, gyors és szakszer
munkáért, s hogy a h szigetelést is
megoldották.
A csoportszobát szül i segítséggel pakoltuk ki. Az apukák mindjárt észrevették, hamarosan gondot
fog okozni a megemelkedett parketta is. Kis tanakodás után kide-

rült, mi a teend . A megoldás Králik apukára várt. Így a parkettát is
kijavították.
A szép mennyezet és az oldalfalak kontrasztja szembet
volt. Jó
lenne újra festeni! Közös megegyezéssel folytatódott tovább a
munka. Áldozatos munkával lekaparták a falakról a több réteg
festéket, lecsiszolták, leglettelték.
Rendkívüli, s t példanélküli szül i
összefogásnak lehettünk részesei.
Köszönet mindenkinek, akik áldozatos munkájukkal segítettek a
felújításban.
Valamint azoknak a szül knek a
türelmét, megértését is köszönjük,
akik meg tudták oldani, hogy a
felújítási munkák alatt otthon tartsák gyermekeiket.
Hálás köszönet a segít knek:
Králik Gábor, B gér Tihamér,
Varga Sándor, Kulisják János, Kis
István, Oláh Simon, Dukai Tamás,
Hugyecz Mihály, és Szabó Miklós
gazdaboltjának a csiszolóvásznak
felajánlásáért.
Fazekasné Majnik Mária

Zoonózis
A házi kedvencekt l kapott baráti és feltétel
nélküli szeretet számtalan felejthetetlen órát
szerez nekünk, kisállat-tulajdonosoknak. De
tudta-e, hogy a kutyák és macskák bélférgei
Önre és gyermekére is veszélyt jelenthetnek? Az
orsóférgek, a galandférgek és a kampósfej
férgek különféle kóros elváltozásokat okozhatnak az emberben is; emészt szervi panaszokat,
de akár vakságot is. Ezen veszélyes paraziták
átjutása a kisállatokról az emberre azonban
megel zhet a megfelel higiénés szabályok
betartásával és a rendszeres, hatékony féregellenes kezelésekkel.
Zoonózis
Mit jelent az, hogy "zoonózis"? Zoonózisnak
azokat a betegségeket és fert zéseket nevezzük,
amelyek természetes úton terjedhetnek át a
gerinces állatokról az emberre. Az ember véletlenszer en fert dhet a kutyák és a macskák
szervezetében él sköd gyakori férgekkel. E
paraziták petéi szabad szemmel nem láthatók, de
mindenütt megtalálhatók az olyan környezetben,
ahol fert zött állatok fordultak meg. Az emberi
megbetegedések formái változatosak lehetnek: a
gyomor-bélrendszeri problémáktól kezdve a
megvakuláson keresztül, akár halált is okozhatnak. Magyarországon például 50 és 100 közé
tehet a különböz súlyosságú látásromlással
járó szemtünetek kialakulásának esetszáma,
amelynek okozói a kisállatokról átterjed orsóférgek!

Hogyan fert dhet az ember? Az esetek
dönt többségében az ember a féregpeték vagy
féreglárvák lenyelése révén fert dik. A kutyaürülékkel szennyezett homokozóban játszó
gyerekek fert dhetnek a legkönnyebben, de
mosatlan kezünk szájba vétele is közvetítheti a
veszélyes él sköd ket. A zöldségfélék és a
gyümölcsök - így a sárgarépa és a földieper - is
szennyez dhetnek féregpetékkel. Ezen élelmiszerek meg nem mosása szintén eredményezheti
az ember fert dését.
Férges? Az én macskám? Szinte minden
kölyökmacska fert zöttnek tekinthet . A fonálféreg-fert zöttség el fordulási gyakorisága 80%
körüli a macskakölykökben. Egyetlen n stény
orsóféreg 700 petével képes megfert zni a férges
macska bélsarának minden egyes grammját! A
féregpeték ugyanakkor több éven keresztül
fert képesek maradhatnak a talajban. A
férgesség szembet
tünetek formájában
(féregízék ürítése a bélsárban, ’szánkázó’ mozdulatok) rendkívül ritkán látható állatainkon.
Mindezek miatt elkerülhetetlen kedvenceink
folyamatos fert dése.
Mit tehetek akkor, amikor kutya- vagy
macskakölyök kerül a családba, de nem tudom,
hogy korábban volt-e féregtelenítve a kisállat?
Az el bb leírtak miatt minél el bb állatorvoshoz kell fordulni, aki szakmai alapokon nyugvó
féregtelenítési programot javasol az új jövevénynek.
Dr. Filip Dániel

Lajos miniszterelnököt.
Haynau táborszernagy 14 tagú
haditörvényszéke – tanúk és véd k
részvétele nélkül – olyan honvédtiszteket ítélt halálra, akik a szabadságharc kitörése el tt a császári
és királyi seregben tényleges tisztként szolgáltak és a szabadságharc
alatt tábornoki rangot értek el,
vagy önálló seregtestet vezettek. E
katonák között volt német, osztrák,
lengyel, horvát, szerb nemzetiség ,
és kisnemes, polgár, valamint f nemes származású, dúsgazdag és
vagyontalan egyaránt. De mindegyikük h siesen harcolt és életét
áldozta a magyar szabadságért, a
nemzet függetlenségéért.
Az iskolai megemlékezést a
Himnusz eléneklésével kezdtük,
majd Berki Péter tanár úr felidézte
az 1848-49-es eseményeket, ezután
Dovák tanár úr Döbrentey Kornél:
Magyarokhoz való cím dalát énekelte el. Nyolcadikos tanulóink a
halálraítéltek búcsúleveleib l idéztek egy-egy gondolatot. Iskolánk
képviseletében 13 tanuló virágokat
helyezett el az iskolai emlékm nél,
Kovács Lászlóné igazgatóasszony
és Paulínyi János igazgatóhelyettes pedig a nevel testület nevében
Október 6. – gyásznap megkoszorúzta azt. Zámpory Edit
Számos megemlékezést tartottak az tanárn Faludy György versét szaegész országban, s t még határain- valta el. A megemlékezést a Szózat
kon túl is. Az 1848-49-es szabad- eléneklésével zártuk.
ságharc végét jelent világosi fegyA megemlékezésen készült kéverletétel után a császári haditör- peket az iskola honlapjának képgavényszék ítélete alapján 1849. lériájában láthatják a wwwoktóber 6-án Aradon kivégezték a .diosjeno-iskola.com oldalon.
magyar honvédsereg 12 tábornokát
iskolavezetés
és egy ezredesét, Pesten Batthyány
Szeptember utolsó hetében került
sor az szi papírgy jtésre. Tanulóink kb. 3 tonna papírt gy jtöttek össze a faluban. A papírhulladékot az Önkormányzat közcélú
munkásai pakolták fel a szállítóeszközre.
Alsós tanulóink osztályf nökeik
vezetésével október 8-án szi
kiránduláson voltak a diósjen i
tanösvényen.
Fels s tanulóink szi túrája a
kedvez tlen id járási viszonyok
miatt elmaradt. k egy kés bbi
id pontban túrázhatnak majd.
Az aula dekorálásához szi terméseket
kaptunk
Bartusné
Csizmár Ildikótól. Köszönjük!
Mint már arról értesültek, feln ttek részére angol nyelvtanfolyamot szervezünk iskolánkban.
Els foglalkozás id pontja: 2009.
november 5. (csütörtök) 17:30.
Tanfolyamvezet : Kiss Eszter,
jelentkezni lehet az iskola titkárságán.
a 2010. szeptemberében induló 9.
évfolyamunkra 8 általánost végzett, 22 év alatti fiatalok jelentkezését várjuk.

Októberi tolljegyzetek
"Megismeritek az igazságot, és az
igazság megszabadít titeket" (Ján
8, 32)
Október hónapban fájdalmas, de
egyben mégis dics séges napokra
emlékezhetünk. 1849. október 6-a
gyászos emléke még a mai napig is
példamutatást ad, hogy a hazáért az
életet is fel lehet áldozni, de áruló
nem lehet az ember.
1956. október 23-a és az azt
követ napok az egész világnak
megmutatták, hogy vesztettként, de
mégis gy zhetett a forradalom. Az
id sebb korosztály emlékeiben
élnek a forradalom napi eseményei
amit a rádión keresztül hallhattunk,
vagy akik részt is vettek a budapesti harcokban és a helyi eseményekben.
Szépen tükrözi ezt egy francia
költ (Jules Superville) a harcában
magára hagyott országról a Magyar barátainkhoz címmel írt versében:
"Forog a föld forog
nagy könyörtelenül
minden nemzetével
Magyarország körül
Hegye-völgye vérzik
öt világrész helyett
mi b nünk, hogy így kell
halnotok – élnetek…"
A fiatalok is ismerik már a forradalom igaz történetét, tudják, hogy
miért és kik ellen szállt szembe a
magyar nép. Az orosz fegyverek
mögött hatalomra jutott kormány
teljesen elvetette a forradalom
eszméit. Évekig a megtorlás, a
nyílt er szak, az eszmék eltorzítása, a hamisítások, az elhallgattatás
uralkodtak. 33 évnek kellett eltelni,
amíg ismét feleszmélt a magyar
nép. A több oldalú el készületek
után jutottunk el 1989. október 23án a köztársaság kikiáltásához,
majd az elindult rendszerváltáshoz.
Sokat várt a magyar nemzet a
rendszerváltástól. Benne ’56 eszményeit, az igazságot, a becsületes
munkát.
És azóta eltelt húsz esztend . Ezt
már mindenki értékelni, elemezni
tudja, úgy a munkanélküli, úgy a
tízmillókat "keres ", vagy aki tisztességesen, becsületesen próbál
élni.
Húsz év után a mai körülmények
között nehéz lenne megállapítani –
különösen a józan gondolkodású
embereknek –, hogy mi folyik az
országunkban?
Európai felzárkózás, vagy bizonyos mértékben modern gyarmatosítás?
Korszer technikai váltás, vagy
munkanélküliség növelése?
Mez gazdasági
nagybirtokos
rendszer kialakítása, vagy a kis
gazdaságok teljes felszámolása, a

vara jellemez. Az emberi szabadság állítólagos szerkezetei között
élünk, mégis a tévelygés rabságában. Egyszer en nem tudjuk mi az
igazság, mert annyi értelmetlen,
hamis tévút vezeti az embereket. A
vezet ink között azért vannak, akik
életmódjukkal igyekeznek példát
mutatni.
Augusztus hónapban járt a falunkban a református csendes hét
alkalmából Molnár Róbert, Kübekháza polgármestere. A vele készített interjúból idézek részletet:
"Manapság nagyon fontos a megbízhatóság. Azt látom egyébként a
mai társadalomban, hogy ezek az
értékek veszend ben vannak. Ma
már sajnos nincs ereje az adott
szónak. Probléma az is, hogy nincsenek közösségeink, közös élményeink és nincsenek közös célok
sem, és közös sikereink sem. Sokat
nem várhatunk az államtól, mert
nem látom, hogy vezet ink pásztorolnák népüket. Csak a pénz körül
forog minden, miközben családok
hullnak szét, és egyre több a kilátástalanságba került ember… Az
embereknek is be kellene látniuk,
hogy a személyes boldogságukat
nem tehetik politika függ vé…
Szerintem a személyes boldogságok, a harmóniát nekünk kell a
családunkban, a társunkban és

legf képpen Istennel való kapcsolatunkban megtalálni… Isten a
politikát nemes céllal adta az embereknek: munkálkodni a falu jólétéért… Amíg a politika nem szinte, hanem képmutató, addig nincs
megoldás, addig nem lesz er a
magasztos gondolatok, célok véghezviteléhez… Konszenzus keres ,
békés együttmunkálkodás révén
tehet csak sikeressé ez az ország."
Felvet dhetnek a saját gondolataink, felhozhatjuk a sok – minden
nap hallható – negatív példákat, de
ha nem tudunk szembenézni a
hazug emberi világgal, és nem
tudjuk elmondani, hogy 1956.
októberének és az 1989-es rendszerváltás eszmeiségének nem
ezek a rossz példák voltak a jöv
felé irányuló útmutatói, akkor nem
várhatunk nemzeti haladást.
Minden nemzeti sorskérdést,
minden magas eszmei gondolatot
hazánkért,
megmaradásunkért
folytatott napi küzdelmet lefordíthatunk falunkra és családunkra
egyaránt. Mindenek el tt legyen
el ttünk amit a felkelt nép ’56
októberében megálmodott: olyan
demokratikus, szociális, igazságos
és törvényes társadalmat, amely
valóban az intézményes rend és
béke országa lesz.
VsMy

kistermel k ellehetetlenítése?
A t ke beáramlása az országba,
vagy a hazai termelés teljes tönkretétele, a keleti áru beözönlésével a hazai termékskála visszaszorítása?
Értékeink, földjeink, termel üzemeink, kincseink hasznos üzemeltetése és felhasználása, vagy
az ország javainak kiárusítása,
jogtalan kezekbe juttatása?
Az egészségügy megreformálása,
vagy az egészségügyi javak magánkézbe juttatása?
Az európai embertípus kialakítása, vagy a magyarságnak, nemzetiségünknek a felszámolása?
Urbanizáció, a falvak városi
szintre emelése, vagy a kisfalvak
teljes elszigetelése?
A Szent Istváni keresztyén értékek meg rzése és folytatása,
vagy a téveszmék és tévhitek
sodrása?
A hitelb l való gazdálkodás a
túlélés reményében, tehát az
eladósodás, vagy a szerényebb,
biztonságosabban való élés?
Talán sorolhatnánk még azokat a
különbségeket amiket látunk, hallunk és tapasztalunk.
Az EU parlamentjében is megvannak azok a – nem Magyarországra szabott – nézetkülönbségek,
amelyek ellen fel kell venni a harcot magyar parlamentjeinknek.
A különbségeket falunk sorsára
is lefordíthatjuk. Mindenki választ
tudna adni, mégis szorosan kapaszkodunk a megszokottsághoz, utánoznunk kell a rossz divatú megoldásokat, vagy magunkba, családunk körébe, avagy csigaházunkba
rejt zve valakit l, valakikt l, a
jobb pártoktól, a jobb miniszterelnökt l várjuk a megoldásokat, a
javulást.
Meg tudjuk magyarázni hibás
döntéseinket és terveinket, de utólag már nem tudunk elszámolni
téves és rossz intézkedéseinkr l
utódaink, vagy a falu lakossága
felé. Az ellentétes megítéléseket
két oldalról lehet nézni, és azt
mondjuk: néz pont kérdése.
Sokszor hallunk, vagy olvasunk
sikertörténetekr l, hogy egy-egy
ember milyen karriert épített,
avagy mennyi vagyont harácsolt
össze. Szinte baleknak érezzük
magunkat, hogy nekünk nem sikerült. Keressük a siker titkát, a példaképet, akit l elleshetnénk a módszert, de talán már közben rájövünk arra, vajon mi jelenti a mi
életünkben a sikert. Aztán id nek
elteltével megtudjuk, hogy esetleg
sikkasztott, vagy törvénytelenül
vett fel milliókat, becsapott embereket.
Amit manapság megélünk azt A kép 1914. körül Besztercebányán készült. Dobos János honvéd a
sokkal inkább a normalitás z rza- hátsó sorban, szemb l nézve a bal szélén látható.

Régi id k - régi emlékek

Egyházmegyei
konfirmandus találkozó Diósjen n
Reformátusként hálás szívvel köszönhetjük meg Istenünknek az október 18-ai délutánt, amikor az
egyházmegyei konfirmandus találkozó került megrendezésre Diósjen. Az Északpesti Református
Egyházmegye 15 gyülekezetéb l
indultak el ezen a napon, hogy a
délutánt nálunk töltsék, figyelve
Istenre, az Ige üzenetére és egymásra is. Nagy meglepetésünkre
nem csupán a környékbeli gyülekezetekb l, hanem a távolabbi Gyöngyösr l, Piliscsabáról és Budaörsl is érkeztek vágyakozó szív fiatalok.
Fontos volt ez a találkozó több
szempontból is. Egyrészt a konfirmációra készül vagy már fogadalmat tett fiatalnak tudnia kell, hogy
egy hatalmas közösség szerves
része, még akkor is, ha ez a közösség nem mindig megfogható és látható. Másrészt egyházmegyénkben
sok ifjúsági csoport m ködik, de
ilyen nagyobb lélegzetvétel találkozóra még nem került sor, pedig
szükséges a fiataloknak megtapasztalniuk, hogy máshol is vannak református gyülekezetek, és ezekben
az egyháztestekben is vannak
olyan kortársaik, akik hasonló örömökkel, terhekkel járják útjaikat.
A találkozó közös énekléssel
kezd dött, majd játszottunk, meghallgattunk egy bizonyságtételt és
megnéztünk egy Isten szeretetér l
szóló pantomim el adást. Ezután a
csoportos beszélgetésekre került
sor, majd az evangelizációs szolgálat következett, mely a következ

címet viselte: Elég er s vagy? Ez
utóbbit Fodorné Ablonczy Margit
tolmácsolásában hallgathattuk, aki
a Dunamelléki Református Egyházkerület ifjúsági lelkésze. Végül
közös imádságban adtunk hálát Istennek
és
kértünk
áldást
valamennyiünkre.
Mint minden ilyen alkalmat, e
mostanit is sok szervezési munka
árán sikerült el készíteni. A vendéglátásban gyülekezetünk Aszszonykörének tagjai segédkeztek,
akik most is megmutatták vendégszeretetüket. A helyszínt Kovács
Lászlóné, a Szentgyörgyi István
Általános Iskola igazgatón je biztosította, akinek ezúton is köszönjük a segítséget.
Nem tudtuk pontosan, hogy hányan leszünk, de Isten kegyelmél nagyon nagy volt az érdekl dés. A kés bb érkez k már csak a
dísztermen kívül, a folyosóra szorulva lehettek fül és szemtanúi az
eseményeknek. A szeretetvendégség alatt, az egyik lelkipásztor testvérem a következ szavakkal búcsúzott: "Ez az alkalom egy nagyon jó kezdete volt több, újabb
megyei ifjúsági rendezvénynek!"
Egy szívvel kívánjuk, hogy így legyen!
Imádságos szívvel mondjuk nem
csak az elkövetkez eseményekre,
hanem egész életünkre nézve is,
Pál apostol vallástételét: "Mindenre van er m a Krisztusban, aki
engem meger sít."

ELADÓ Zsuk kisteherautó
benzinüzem , 1987-ben gyártott, f tött
szertárban tartott,
15.000 km-t futott,
vizsgáztatva: 2009. 08. 26.
Irányár: 200.000 Ft
Érdekl dni lehet:
Polgármesteri Hivatal - 06 35 525012
ill. Kabai Lajos - 06 70 3965261

Trófea bemutató

Hagyományosan immár harmadik
éve rendeztük meg a Diósjen i
Vadásztársaság szervezésében az
éves trófea bemutatót október 10én Zsibakban a nagy cserfa alatt. A
rendezvény életre hívását azért
találtuk fontosnak, hogy a helyi
értéket képvisel
nagyvadállományról, vadászatról, az elejtett
vadak trófeáiról egy jól megtervezett bemutató keretében a szélesebb érdekl
közönséget is tájékoztatni tudjuk.
A vadászattal kapcsolatban sok
gazdával, földtulajdonossal jó viszonyt szeretnénk tartani, ezért
ket és a vadászat iránt érdekl ket is meghívtuk. Nagy örömünkre
sokan éltek is a lehet séggel. A
r e n d e z v é n yt m e g l á t o g a t t a
Homonnay Zsombor és
Wallendums Péter, akik jeles képvisel i a vadászati szaksajtónak.
Ígéretük szerint két vadászújságban
is hírt fognak adni a rendezvényr l.
Pergel István elnök megnyitója
Gottfried Richárd után a Vadászmester röviden ismertette a Vadásztársaság és a
trófea bemutató történetét, majd
illusztris vendégeinkkel rövid bejárás következett a vadászterületünkön. A nagyközönség eközben
méregette és gusztálta a kiállított
trófeákat. Büszkén dicsekedhettünk
az eredményeinkkel: egy gímszarvas bika ezüst érmet, kett pedig
bronz érmet, egy zbak arany ér-

met, egy ezüstöt, egy bronz érmet,
egy vaddisznó agyar pedig szintén
arany min sítést kapott a Megyei
Trófeabíráló Bizottságnál. Ezúton
is gratulálunk az elejt knek!
A kiállítás jelent ségét és fontosságát jelezte az is, hogy a környékbeli vadásztársaságtól is voltak vendégeink. Nagy örömünkre a
Nógrád megyei Vadászkamara
elnöke, Hajas Péter úr is megtisztelte rendezvényünket. Jó hangulatú, baráti beszélgetések zajlottak a
terített asztalok mellett. Sokan
kilátogattak a DióFesztivál résztvei közül is, voltak akik a szervek által biztosított lovas fogattal s
voltak akik egyénileg.
Örülünk, hogy közel 100-120
látogató elfogadta a meghívásunkat
és részt vett a trófea bemutatón. Ez
biztatást ad a jöv re nézve, hogy az
ilyen rendezvényekre szükség és
igény van. Az érdekl kkel tudatjuk, hogy a legközelebbi hasonló
alkalom a Vadak Karácsonya lesz
december 23-án Zsibakban, ahová
szintén várunk minden érdekl t.
Köszönetet kell mondanunk még
Marton Andrásnak és csapatának a
kiállítás megtervezéséért és kivitelezésért ill. Bier Bélának a finom
ételek elkészítéséért.
Marton Zoltán
vadászmester
Diósjen i Vadásztársaság

folytatás az 1. oldalról

lenek vagyunk. Remélem, hogy
legközelebb közösen tudjuk megoldani a felmerült problémákat.
Azt reméljük, hogy a 2010-ben
havi rendszerességgel megtartandó
eseményeinkre és a 2010. október
második hétvégéjén megrendezenV. DióFesztiválra is sokan lesznek kíváncsiak falunk lakói közül,
elhozzák kezük munkáját, segítenek megismertetni falunk értékeit,
segítenek bemutatni a mások számára követend emberi er feszítések eredményét.

szeretném megköszönni mindenkinek, aki valamilyen módon hozzájárult a IV. DióFesztiválhoz.
Köszönöm, hogy id t fordított
rá, hogy készült, köszönöm, hogy
segítette Egyesületünket abban,
hogy közelebb hozzuk egymáshoz
falunk lakóit.
Köszönöm azoknak is, akik csak
annyival járultak hozzá munkánkhoz, hogy megértették, arra nem
jutott energiánk, hogy mindenkihez
személyesen menjünk el meghívónkkal.
A CivilDió Egyesület nevében:
Köszönöm a megértést és a toleranciát is irántunk, akik sokszor
Vasas Mihály
bár lelkesek, de talán kicsit ügyet-

Szoptatás világnapja
"Szoptatás – vészhelyzetben életet
ment! Felkészültél?" (2009. jelmondata)
Augusztus 1-jét 1992-ben nyilvánították a szoptatás világnapjának. Azóta a Magyar Véd k
Egyesülete és a szoptatást támogató civilszervezetek országszerte
megemlékeznek e jeles napról.
A szoptatás az evolúció csúcsteljesítménye: lehet vé teszi, hogy az
éretlen immunrendszer utód az t
körülvev
környezet kórokozói
ellen a lehet legjobb védelemben
részesüljön.
A jó táplálkozás alapvet fontosságú az egészséges csecsem fejl déséhez. Az anyatej a csecsem
számára egyedülállóan tartalmaz
mindent, ami a fejl déséhez nélkülözhetetlen. A szoptatáshoz kell az
anya elhatározása, információ és
nagyon sok támogatás.
A szoptatás az anyaság szimbóluma, a köznapi és m vészi életben
az ókortól napjainkig.
A szoptatott gyermeknek féléves koráig sem más folyadékra,
sem táplálék kiegészítésre nincs
szüksége. A szoptatás az anyának
és a gyermeknek olyan élményt

nyújt, amely az üvegb l való táplálás során nehezen jöhet létre. Az
asszonyok 98%-a képes lenne akár
évekig is szoptatni gyermekét, ha a
saját szándéka és önbizalma mellett szakszer segítséget is igénybe
venne, elfogadna.
Községünkben idén 2009. szeptember 16-án került megrendezésre
a szoptatás világnapja, melyen 17
feln tt, 26 gyermek és 3 f segít
vett részt.
Ezúton szeretném megköszönni
mindazoknak a közrem ködését,
akik rendezvényünket színesebbé
tették, különösen: Csonka Dórának, Tuskó Judit Blankának, Kis
Titán Domonkosnak, Matolcsi
Mártonnak és a felkészít ,
Szaszovszky Magdi óvó néninek.
A rendezvényt Tóth János polgármester úr is megtisztelte jelenlétével, köszöntötte a résztvev ket.
"Hogy a sok szopástól a gyermek
ostoba lesz, Könnyelm anyának a
gondolatja ez. Ki az anyatejb l
minél többet kivett, Az lesz leger sebb testileg, lelkileg." (Vajda
János)
Mocsári Sándorné
véd

A lángpiros galagonya messzir l meglátszik
Mert lombozata már teljesen hiányzik.
Terített asztal van még a madaraknak
Múlt havi számunkban id. Együd
Amit nemsokára hóval letakarnak.
Géza per csényi versel sorait
közöltük. Most ismét az tollából Az égen nagydarab szürke felh k úsznak
Nagy terhet cipelnek, ezért olyan búsak.
idézzük az alábbi verset:
Az erd se sokáig viseli azt a színes ruhát,
Október
Amilyenre a szép szeptember festette át.
Hullanak a megsárgult falevelek
A juhszalag bolyhos magva még fehérlik
Búcsúznak a fáktól – Isten veletek.
Ilyenkor a csipkebocsó már megérik.
Pihenni készülnek, újra tavaszra várnak
A kökény sötétkék bogyója már összeteperedett
Mindenkinek szép Tavaszt kívánok!
Mert az októberi es hóval keveredett.

Lírai sorok

Családi futás el kel mez nyben
Nem mindennap adatik meg az amat r futóknak,
hogy igazi profikkal versenyezhessen. Képzeljük
csak el, ha a 100 méteres síkfutás rajtjánál együtt
állhatnánk Usain Bolt-tal, vagy az éppen aktuális
magyar bajnokkal! Nos, Tóth Tamással, vagy
Földingnével rajthoz állni reméljük sokaknak
hasonló élményt jelentett! Ehhez párosult a már
megszokott árnyas, romantikus erdei környezet a
Börzsönyben, bár az el
napi es néhány
helyen csúszóssá tette a pályát. Az erdészek által
gondozott és a családokat, versenyz ket megmozgató futásnak Diósjen n immár harmadszor
adott otthont.

Szervez ként, de úgy gondolom versenyz ként is az egyik legfontosabb figyelni való az
id járás. A vendégek kiváló, szélcsendes, napsütéses id t hoztak, így már semmi sem veszélyeztette a kiváló lebonyolítást, amihez a helyi
erdészek (diósjen i, kemencei, nagymarosi) és
az Ipoly Erd Zrt. központjának alkalmazottai
mindent biztosítottak, akik egyben egyesületünknek is tagjai.
Nemcsak a versenyz k értek el egészen
kiváló eredményeket, de azok a sport- és erd
szerelmesek, családok is, akik kedvtelésb l
futottak, hiszen a pálya nehézségét leküzdeni
nem volt egyszer feladat. A már megszokott
rajthoz sétálást az idén is a puskalövéssel indított
rajt követte, ami Bán Gábor kerületvezet erdész
"el adásában" évek óta a verseny egyik védjegye.
Bár a maratonka fiatal versenyz i indultak
utoljára mégis a közöttük legjobban teljesít
Jakubovics István futott be els ként a célba.
Aztán sorra érkeztek a kismaratont teljesít k
élükön Kiss Tamással, akin alig látszottak a
fáradság nyomai. Könnyed vagy er n felüli
futással, de a lelkes közönség el tt a célegyenesben mindenki meghajtotta az utolsó százat.
A szervez k arról is tájékoztatták folyamatosan a jelen lev ket, hogy hol jár a félmaratont
vezet élboly. Így néhány várakozással feszült
perc után alig egy órát meghaladó id eredménynyel felt nt a már korábban nyertes Tóth Tamás
alakja, akit a célban nagy taps fogadott. A
magyar bajnok (2004; 2007) az els kiírásban is
els ként jutott át a célvonalon, most így tett egy
számára könnyed futással. Persze a célban arról
is beszámolt, hogy azon túl, hogy szereti ezt a
versenyt, az eleje embert próbáló. Pedig az

id eredmény az abszolút magyar rekordhoz is
mérhet (1 óra 02 perc 22 mp Kadlót Zoltán). A
helyi szervez k számára külön öröm volt, hogy a
szomszédos Berkenyén él Sági József ért célba
másodikként fantasztikus id vel, remek futással.
is újra és újra megtiszteli részvételével a
versenyt. A harmadik Rezessy Gergely eredménye is kiváló, amit a lelkes közönség tapsából is
ki lehetett következtetni.
A hölgyek mez nyét Földingné Nagy Judit 1
óra 23 perc 14 mp-es kiváló ideje fémjelezte.
Idén a budapesti félmaraton helyett Svájcba
utazott, ahol a híres Jungfrau Maratonon vett
részt, és nem is akármilyen eredményt ért el ezen
a hegyi versenyen. Judit ugyanis a harmadik
helyen ért célba, 3:37.18-es id vel teljesítette a
távot, alig 3 perccel lemaradva a gy ztes Claudia
Landolt mögött, és 1 perccel a második helyezett
Jasmin Nunige-t l. Így talán nem meglep ez a
kiváló versenyzés sem. Az egyórás futás rekordját a mai napig tartja, pedig 1989-ben futotta
meg! Természetesen Gyuró Fanni (a célban úgy
fogalmazott, hogy nagyon jól érezte magát), vagy
Vajda Zsuzsa id eredménye is nagyszer .
Az els k méltatásán túl engedtessék meg a
többi résztvev t is dicsérni sportszer ségükért
kitartásukért. Persze azért is, mert k is partnerek
voltak a környezet megóvásában, hiszen frissít
italuk poharait futás közben is gondosan a verseny id tartamára kihelyezett szemetesekbe
dobták be. Csak azt kívánhatjuk, hogy
"versenyen kívül" is jöjjenek el erdeinkbe szálláshelyeinkre családjaikkal is. Örültünk minden
Diósjen i, és környékbeli versenyz nek családnak is, aki részt vett ezen az eseményen.
A korosztályos bajnokokon kívül erdész különdíj is kiosztásra került
csényi
Miklósnak, akinek 2 óra közeli id eredménnyel
sikerült teljesíteni a távot 21 km-en. Munka
mellett, hobbiból futva igazán remek! A megszokott egyedi pólókon kívül a szervez k meleg
ebéddel, s t strand belép vel is kedveskedtek a
résztvev knek. Köszönjük mindenkinek szíves
támogatását, hogy ez a verseny létrejöhetett, így
els sorban az Ipoly Erd Zrt-nek, de Józsa Csaba
tanár bácsinak, Boros Dánielnek és Cserhalmi

Zsoltnak is!
Hogy miért érdemes végigcsinálni a szervezést, a sok-sok apróságot, arra választ ad a sok
mosolygó gyermek, feln tt, akik reményeink
szerint nemcsak így kerülnek kapcsolatba az
általunk kezelt erd kkel, gyönyör természeti
értékekkel. Ha ezentúl is szükség lenne tanulságra, annyit mindenképpen ki lehet emelni, hogy
lehet az erdészek munkájára utalni így is, s az
emberek értékelni, respektálni fogják, s t a
gyermekek akár meg is szerethetik az erdész
bácsikat, akik védik, ápolják, gondozzák különös
értékünket: az erd t.
A teljes eredménylista letölthet az Ipoly
Erd Zrt. honlapján, most álljanak itt a legfontosabbak.
Eredmények:
21,1 km, férfiak, (abszolút): 1. Tóth Tamás
(Micro SC, Budapest) 1:10,17 óra, 2. Sági József
(Dunakeszi) 1:11,42, 3. Rezessy Gergely (Vasas
Humansoft) 1:14,49.
7 km, férfiak (abszolút): 1. Kiss Tamás (Vác)
N k (abszolút): 1. Földingné Nagy Judit
(Gy ri Dózsa) 1:23,14, 2. Gyurkó Fanni (Vasas 24:30 perc
N k, abszolút: Szabó Kitti (Maglód) 33:36.
Humansoft) 1:26,08, 3. Vajda Zsuzsa (MAC
Népstadion) 1:30,50.
Lengyel László

Kortalan Kosárlabda Bajnokság

2009. október 10. Akik szombat
reggel korán keltek, még láthatták
a diófesztiválra kirakodó kézm veseket és árusokat. Mindeközben az
iskolában már 8.20-kor gyülekeztek a kosárbajnokságra jelentkez
gyerekek, diákok és feln ttek.
Miután 9-kor befutottak az utolsó résztvev k, elkezd dtek a körmérk zések. Korbeli megkötés
nélkül, kötetlenül játszhattak a
bátor jelentkez k. Több csapat is
kialakult: az általános iskola 5, 6,
7, és 8. osztályos tanulói kezdték
egymással a játékot. Az egyedüli

feln tt csapat az iskola tanáraiból,
és 1-2 sportszeret szül l állt.
Az ifi kosarasok 16 és 26 év között
két csoportot alkottak, egy 4 f s
fiút és egy 5 f s lányt. Szorgalmas
játék, remek passzok, és lelkes
szurkolók tábora jellemezte a délel tt folyamán lezajlott meccseket.
Egy-egy pazar kosár után hatalmas
tapsvihar alakult ki – f leg ha azt
az iskolások dobták a feln ttek
vagy az ifi fiúk elleni játék során.
A napnak nem volt gy ztese,
nem a dobogós helyért kosaraztak
a résztvev k, hanem a játék szeretetéért. Minden játékos egy –
Dovák József által agyagból készített – emlékérmet kapott. Ezúton
köszönöm mindenkinek a részvételt, a játékot, a segítséget, különösen Kovács Lászlóné igazgatón nek, aki megengedte, hogy az iskolát igénybe vegyük, és Józsa Csaba
tanár úrnak, aki játékvezet ként
biztosította a szabályok betartását.
Az érdekl désre való tekintettel
reméljük alkalmunk lesz többször
összejönni egymással egy hasonló
délel tt eltöltésére.
Szép játék volt!
Sztregovai Erika

Sikeres szereplés Telkiben

Telkiben, a nemrég átadott edz központban rendezte a Magyar
Gyermek Labdarúgó Szövetség
a II. országos tanévnyitó fesztiválját. Iskolánkat az a megtiszteltetés érte, hogy két csapattal, az
ovisokkal, valamint az 1-2. osztályos korosztállyal is részt vehettünk ezen a rendezvényen.
Az óvodás korosztályban 20
csapat indulhatott. A mieink a
csoportmérk zések során el bb
Adony, majd Budakeszi csapata
ellen szerezték meg a gy zelmet.
Ezután Zagyvarékas csapata ellen
játszottunk, ahol vereséget szenvedtünk, így a csoportunk 2. helyét szereztük meg, de sajnos nem
jutottunk tovább a legjobb 8 csapat közé.
Az 1-2. osztályosok versenyében 16 csapat indult. El ször
Szombathely csapata ellen játszottunk és vereséget szenvedtünk.
Ezután Kisk rös, majd a Gyöngyösi Sportiskola ellen is megnyertük a mérk zésünket, így
bejutottunk a legjobb 8 csapat
közé. A legjobb 4 közé kerülésért
a budapesti Etalon Sportiskola
következett, amelyik jelenleg az
ország legjobb csapata ebben a
korosztályban. Óriási meglepetés-

re 3-1 arányban legy ztük ket,
így a legjobb 4 közé jutottunk. Itt
Zalaegerszeg volt a következ
ellenfél és 3-1 arányban kikaptunk
lük. A továbbiakban a 3-4. helyért játszhattunk Békéscsaba
ellen. Ezt a helyosztó mérk zést
2-1 arányban megnyertük, így a 3.
helyezést szereztük meg. Rendkívül értékesnek tartom ezt az eredményt, hiszen az ország legjobb
csapatai kaptak ide meghívást.
Csapatunk remekül helytállt ebben
az er s mez nyben, akaratuk,
elszántságuk példás volt, és a játékukat elismerték a szakemberek. Játékosaink számos ajándékot vehettek át az eredményhirdetéskor – a legszebb természetesen a FIFA (Nemzetközi Labdarúgó Szövetség) által felajánlott
serleg volt. Csapatainkban a következ
játékosok szerepeltek:
Lengyel Katalin, Tóth Jázmin,
Kovács Gábor, Sós Dániel, Matolcsi Márton, Seres András, Kacsári
Szabolcs – az ovis korosztályban.
Pálinkás Martin, Varga Zoltán,
Marton
Kevin,
Mazzonetto
Alessio,
Mazzonetto
Nicolo,
Alaksa Dávid, Szaszovszki Kevin
az 1-2. osztályos korosztályban.
Józsa Csaba

Labdarúgás

III. "Börzsöny"
i kispályás
labdarúgó torna
Szeptember 26-án a végéhez ért a
már 3. alkalommal megrendezett
kupasorozat. A hat csapattal, tavasszal indult sorozat a szeptemberi befejezésig igen sok változáson
ment keresztül.
A kezd hat csapat (Diósjen ,
Erd kertes, Kartal, Kemence, rbottyán, Vác) id közben 4 csapatra
fogyott (lemorzsolódott Kemence
és rbottyán), majd a lemorzsolódottak helyére belépett Veresegyház csapata (a végére k is lemaradtak) és végül 4 csapattal fejez dött be a 2009. évi tornasorozat.
Az utolsó fordulót kegyeibe
fogadta az ég és ver fényes napsütéssel ajándékozta meg a résztveket és a szurkolókat.
Ennek megfelel en jókedv en és
bizakodva vágott bele mindegyik
csapat a feladata megoldásába.
Lássuk, hogyan sikerült!
A 6. záró-forduló eredményei:
1. Vác
7 pont
8- 1
2 Kartal
6 pont
2- 2
3. Diósjen 3 pont
1- 6
4. Erd kertes 1 pont
1- 3
Egyetlen gólunkat Hanzliné
Kaliczka Bernadett szerezte.
A III. N i Kispályás Labdarúgó
kupa végeredménye
1. Kartal
72 pont
72-14
2. Vác
58 pont
49-18
3. Diósjen 36 pont 34-30
4. Erd kertes 33 pont
37-42
5. Veresegyház,
rbottyán,
Kemence
Az ünnepélyes díjátadás után a
csapatokat és szurkolóikat a Diós-

jen i Sportegyesület vendégül látta
egy bográcsban készített egytálétellel.
A tornáról most is, mint minden
évben megállapíthattuk, hogy eredményes volt. Segített kialakítani a
fiatalok közötti barátságot, az
egészséges sport kapcsolatokat.
Segített abban, hogy minél több
helyen ismerjék és tiszteljék a Diósjen nevet. Segített abban is,
hogy az egymástól távol él közösségek mind közelebb kerüljenek
egymáshoz.
Tehát megállapíthatjuk: a torna
elérte célját! Sportoltunk, találkoztunk, megismertük egymást és
példát mutattunk a közösségépítésl településeink el tt!
Nem feledkezhetünk meg azokról sem, akik e tornát végig játszották:
gér Jánosné, Monostori
Lászlóné,
Újhelyi
Tiborné,
Hanzliné Kaliczka Bernadett, Harsányiné Bálint Rita, Haljárszki
Dóra, Csonkáné L. Teréz, Megyeri
Lászlóné, Pappné Freistág Melinda, Újhelyi Ildikó, Haljárszkiné
Ica.
Nem mondhatunk most sem
mást: Hajrá Diósjen ! Hajrá
lányok, hajrá asszonyok!

Férfi labdarúgás
Férfi labdarúgóink a hétvégeken
tovább harcolnak a bajnokságban.
Mint el ekben már beszámoltam
róla az új bajnokságban szinte a

teljes csapat kicserél dött. Az el évi ifjúsági csapatból hirtelen a
mélyvízbe került 6-8 játékos. Tapasztalt id sebb labdarúgók hagyták abba, akasztották szegre fociciiket. Az induláskor nem is lehetett más cél, mint ezen "csikócsapat" integrálása a megyei II.
osztályos bajnokságába, a feln ttek néha magukat sem kímél világába. A cél, lassan de biztosan
közeledik. Nagy sikerként kell
értékelni, hogy amíg a csapat kialakítása folyik, addig is nem a kies
helyen kell megkeresni a táblázaton csapatunkat, hanem egy kicsi
el rébb. Igaz nem nagyon, de mégis! Most már az utóbbi fordulókban
nem az akarattal, nem a csapatjátékkal, hanem a szerencsével állunk hadilábon. De mint mindennek, ennek a peches szériának is
nemsokára a végére kerülünk és
tavaszra már nem a kiesés elkerülése, hanem a középmez nyben
elfoglalt helyünk lesz a téma. Már
fiataljaink kezdik megtalálni a
góllöv cip iket. Dicséretes, hogy
vesztett helyzetb l is fel tud állni a
gárda. Nem szabad elfeledni azonban, hogy mérk zésenként mindig
történik egy-két olyan baki, amit
már vagy tudunk, vagy nem tudunk
korrigálni. Így fordulhat el , hogy
gy ztesnek látszó mérk zések
mennek el, egy-egy kihagyás miatt.
Azután már hiába harcol a gárda
lefújásig, akkor sem lehet már
korrigálni a végeredményt. De
dicsérjünk is! Aki veszi a fáradságot és kilátogat a mérk zésekre
(legalább a hazaiakra!) az láthatja,
hogy csapatunk fejl dik. Egyre
harcosabb és eredményesebb lesz.
Minden mérk zésünkben benne
van a gy zelem lehet sége is. Sajnos ezeket még nem használjuk ki,
de ami késik, az nem múlik. Nem
kell sok id nek eltelnie, hogy az
ellenfelek elkezdjenek tisztelni
minket. Nem kell sok id nek eltel-

nie, hogy ne mi, hanem az ellenfél
térdei remegjenek a mérk zés megkezdése el tt! Fiataljaink, kiegészülve a lelkes és tapasztalt id sekkel a tavaszi szezonban már jelens eredményeket fognak produkálni. Ebben bízva bíztassuk fiainkat!
Kiáltsuk minél többen: Hajrá Diósjen , hajrá fiúk, hajrá DSE!
Ifjúsági csapatunk is jelent s
cserén ment keresztül. Id sebb
játékosok felkerültek a feln tt keretbe és ket pótolni kellett újoncokkal. Úgy t nik ebb l a csapatból is lesz valami!
Már k is bontogatják szárnyaikat. Van amikor tuti gy zelmet
engednek ki a kezükb l, van amikor 8-at, 10 –et rúgnak az ellenfélnek. Van amikor 15-en jelentkeznek játékra, van olyan nap is, hogy
vészet összeverbuválni egy
csapatra valót. Ennek ellenére úgy
nik, hogy a következ bajnokságban nekik a tabella fels harmadában kell helyet foglalni. Persze
csak akkor, ha meg lesz hozzá az
akarat és elszántság. Csak akkor,
ha a csapat érdekeit minden esetben a saját egyéni érdekeik elé
tudják és akarják helyezni. De úgy
látom ezzel nem valószín , hogy
baj lesz.
Tehát jöjjenek és szurkoljanak
fiataljainknak is, mert ha k is
megkapják a biztatást, akkor azt
meg is tudják hálálni.
Kiáltsuk nekik is: Hajrá Diósje, hajrá fiúk, hajrá DSE!
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
7. forduló: N tincs-Diósjen
4-2 ifi: 0-5
8. forduló: rhalom-Diósjen
2-1 ifi: 4-3
9. forduló: Diósjen - Becske 4-2 ifi: 6-1
10. forduló: Nógrádsáp-Diósjen 0-5 ifi: elm.
11. forduló: Diósjen – Kétbodony 1-2 ifi: 14-1
A 11. forduló után feln tt csapatunk a 12. helyen áll 9 ponttal, 1925 gólkülönbséggel. Ifi-csapatunk
az 5. tíz lejátszott mérk zéssel – a
Nógrádsáp ellen elhalasztott mérzést kés bb játsszák –, 15 ponttal és 43-26-os gólkülönbséggel.
Hornos Márton
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