Csak egy kávé
Tóth Gábor - főszerkesztő
Egy településen, egy közösségben óhatatlanul előjönnek az ellentétek.
Ahol egynél több ember van, ott törvényszerű, hogy bárhol, bármiből
vita alakulhat ki. Nincs is ezzel baj mindaddig, míg a vita eszmecsere, míg a hangnem kulturált.

Acsai Ágnes fotográfus fényképe az őszünkről

Ott kezdődnek a bajok, amikor elvész a kontroll, amikor feltolulnak a – ki tudja milyen eredetű – indulatok, amikor az észérvek helyett a hangerő, a tiszteletlenség, a személyeskedés és a vitakultúra
hiánya bont zászlót.
A minap nekem szegeződött a kérdés egy köztiszteletben álló, a
helyi közéletben mozgó személytől, hogy mi az oka ennek a nagy
fokú érdektelenségnek, ami egy-egy aktuális ünnepet, közösségi
megmozdulást övez. Nem régen élek falun, de hamar rá kellett
döbbennem, hogy ez nem kizárólag helyi eredetű. Ott is tetten
érhető, ahol csupán pár tucat ember él egy településen, vagy elég
ha csak egy városi társasházra gondolunk. Sok félék vagyunk, sok

Közmeghallgatás Diósjenőn
Munkatársunktól
Október 20-án Diósjenő Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtartotta az évi, rendes közmeghallgatást, amit idén a járványügyi korlátozások nem akadályoztak. Ez a körülmény, illetve
a helyhatósági választások óta eltelt két év a várakozásnak megfelelően, kiemelkedő érdeklődést eredményezett. Szinte az utolsó székig
megtelt a Polgármesteri Hivatal díszterme, ahol a rekord mennyiségű, írásos kérdés előtt ugyancsak nagy számú, szóbeli felvetés is
válaszra várt. A közmeghallgatás teljes videóanyagát a diosjeno.hu
oldalon elérhető linken keresztül nézhetik meg az érdeklődők.
A felvezető témák között hallhattuk Molnár Istvánné, volt önkormányzati képviselő asszony kérdéseit, melyek a Diófa Szövetség
Zöld füzetének vállalásaiból szemezgettek és az elmúlt időszak,
kisebb önkormányzati intézkedéseit érintették, úgy mint a nyugdíjasoknak járó pénzbeli támogatás, vagy a határon átnyúló, a szlovákiai Inám községgel közös diós sütemények receptkönyve. Székely
József polgármester elmondta, hogy az egész falut érintő, kiemelt
projektek felelős indítása után természetesen az idősek juttatása is
napirendre kerül. Glöckl Ferenc alpolgármester pedig a testvérte-

felől érkeztünk, mindenki eltérő módon tanult meg beszélgetni,
kommunikálni, gondolatokat, érzéseket kifejezni. Igazán ezt nem
lehet tanítani és nincs is értelme, mert mindenkinek más az igénye
ilyesmire. Mégis, egy közösség azért is jön létre, hogy az ott élők, az
abban tevékenykedők egy közös célt maguk elé tűzhessenek – érthetően az egyéni ambíciók ápolása után/mellett. Egész egyszerűen,
sokan vannak, akik „csak” élni, túlélni szeretnének és vannak, akik
azt szeretnék, hogy ez az élet jobb minőségű legyen szűkebb és tágabb környezetükben egyaránt.
A fenti kérdés megfogalmazójának nem tudtam sem én, sem a társaságban állók zöme jó választ adni. Ilyen a világ, ilyenek az emberek, nincs igény ilyesmire, örüljünk, hogy ennyien itt vannak, így is
több, mint korábban. Máshol még ennyi sem volt, legfeljebb akkor,
ha a fél települést kitüntetik, vagy ha ingyen sör jár a jelenlévőknek. Valóban ilyen a világunk?
Valóban csak a másiktól várjuk a szemét összeszedését, holott mi is
megfoghatunk egy zsákot és mehetünk a többiekkel...
Saint Exupery szavait átforgatva nem egymást kellene méregetnünk, hanem együtt kellene ugyanabba az irányba tekintenünk.
Tudom, hogy nehéz a sérelmekkel, a patika mérlegen mért perekkel azonos irányba nézni, de el kell végre dönteni, hogy mi a fontos. Teljesen mindegy, hogy ki, kik ülnek bizonyos székekben, ha
közben a település fejlődik. Ha közben kézzelfogható eredmények
tapasztalhatók, fogyatkoznak a törvényszerűen növekedő szeméthalmok, megjavulnak a járdák, utak. És sokan rájönnek, hogy nem
konkrét dolgok miatt morgolódnak, hanem csupán azért, mert
megszokták, hogy valamiért mindig kell morogni. Nem vitatható a ius murmurandi (a morgolódás joga), de vajon építő-e? Vagy
már csak ez maradt, mint egyedüli, saját jog? Jó a mindennapok
bosszankodása? Akkor amikor amúgy is egy kívülről generált feszültségben kell élni?
És igen, lehet kávézni hányinger nélkül is, mert nem a kávé dönt,
hanem mi magunk. És nem a kávé a lényeg, hanem az, amivé válhatunk a közösen gondolkodás által.
lepülési közös vállalás részleteibe avatta be a kérdezőt.
Szóba került a Tájház használata és kihasználtsága is. A volt képviselő asszony elvitathatatlan érdeme, hogy szívén viseli a helyi kultúra, a néphagyományok őrzését, az ismeretek átadását. Hiányolta,
hogy a helyi hagyományőrzésben a Tájház – meglátása szerint – az
utóbbi időszakban kiemelt szerephez jutott volna. A válasz rámutatott arra, hogy sajnos a pandémia, a több szakaszban bevezetett
járványügyi intézkedések a jelenleg hivatalban lévő testület eddigi
munkásságából mintegy másfél évet úgy vitt el, hogy alig lehetett
rendezvényeket tartani, ugyanis a járvány miatt nem volt látogatható. Ennek ellenére megépült az egykori istállóból átalakított közösségi tér, egybe lett nyitva a Tájház kemencés helyiségével és volt
ott rendezvény, illetve volt már rá példa, hogy egy konferenciára
is kibérelték a létesítményt. Ha nem lenne vírushelyzet, minden
bizonnyal megfelelő intenzitással működne a tájegység hagyományait bemutató Tájház Diósjenőn.
Lakossági észrevétel volt többek között a település ebhelyzetének
kezelése. Nincs olyan kirívó eset Diósjenőn, ami az Állatvédő
Egyesület és a Jegyző megállapítása szerint aggályos lenne, ami veszélyeztetné a békés egymás mellett élést, ezért nem indokolt, hogy
rendeletben szabályozott legyen az egy háztartásban tartható ebek
száma.			
			(folytatás a következő oldalon)

Akut probléma a helyi égetési rendelet, ami – a kormány rendeletével teljes összhangban – Diósjenőn egyértelműen tiltja a kerti
zöldhulladék, lomb, nyesedék eltüzelését. Ez egy sokakat érintő
kérdés, ami az évszakokhoz köthető, kerti munkák során rendszeresen felmerül. Az önkormányzat nem kíván változtatni az utóbbi másfél év gyakorlatán, a fatüzelésű fűtések mellett nem engedi tovább terhelni a levegőt a kerti égetések engedélyezésével. A
probléma megoldására megszervezte a zöldhulladék fogadását és
az országos hulladékkezelő szervekkel közösen komposztálásra
buzdítja a kerttulajdonosokat.

zódott meg, hogy a jelenlegi alpolgármester miért nem azt a munkát végzi, mint a 2019. előtti testület alpolgármestere. A válaszban
elhangzott, hogy semmilyen törvény nem kötelezi az önkormányzati tisztségviselőket, hogy elődeik feladatait kövessék, hogy ez
alapján állítsák fel szakmai kötelezettségeiket. Glöckl Ferenc tiszteletdíj nélkül végzi azokat a feladatokat, amiknek korábban nem
volt felelőse a faluban. Mindenki azt a munkát végzi, amihez ért,
amibe a legtöbbet tudja beletenni a falu érdekeit szem előtt tartva.
Tóth János, volt polgármester beadványában feltette a kérdést,
hogy Székely József fel nem vett tiszteletdíja, illetve az ezzel történő
rendelkezés mennyire törvényes. Tóth János szerint az eddig kommunikált, fel nem vett tiszteletdíjból megvalósult beruházások,
vásárlások, fejlesztések összköltsége meghaladja a hivatalosan kifizethető, összes juttatás mértékét. A közmeghallgatáson kialakult
beszélgetésben törvényességi és számviteli fogalmak keveredtek,
de jól levezethető, hogy a számok nem haladták meg a törvényes
kereteket. Dr. Nagy Anna jegyző asszony elmondta, hogy a testület
megválasztását követően volt két hónap, amikor a kormányhivatal
állásfoglalását meg kellett várni, a polgármesteri tiszteletdíj kérdésében, mert nem volt egyértelmű, törvényi háttere a díjazásról
történő lemondásnak, de ez semmilyen formában nem érintette
hátrányosan a falu költségvetését.

Teljes létszámban jelen volt a Testület

Az írásban beadott kérdések közül kiemelendő az egyik lakossági
beadvány, ami a Vörösmarty utcai illegális szemétlerakás és korábbi építési felvonulási terület sorsáról kérdezte a testületet. A probléma nagyon égető, az ott található szeméthegy a kérdező meglátása
szerint nem fogyatkozik, sőt további illegális lerakásokat eredményez, miközben ott családok, gyermekek élnek. Nehezítő körülmény, hogy a területen vadállatok mozognak, zavarva ezzel az ott
élők nyugalmát. Az állítások és a tények egymásnak feszültek, de
végül megnyugtató választ fogalmazhatott meg Székely József polgármester. Az érintett területet pályázati forrásból fogják rendezni
és a munkálatokhoz részben szükséges az oda deponált földhalom,
így ez nem lesz elszállítva. A szemétkérdéssel kiemelten foglalkozik az önkormányzat, pályázat segítségével mintegy 3 konténernyi
illegális hulladékot gyűjtöttek be eddig. A szemétszedés egyébként
folyamatos. Legutóbb néhány zsáknyit szedtek ott össze a TeSzedd
keretében a Mákvirág nyugdíjas klub tagjai.

Molnár Istvánné, az előző Testület képviselője

A közmeghallgatás további részében többször is felmerült a hivatalban lévő polgármester és egyes képviselőtársainak tiszteletdíjának
kérdése. Mind Molnár Istvánné, mind pedig Tóth János, korábbi
polgármester kiemelte, hogy az érintettek fel nem vett tiszteletdíja
– véleményük szerint – milyen mértékben érinti, esetenként károsíthatja meg az önkormányzat költségvetését. Kérdésként fogalma-

Tóth János, korábbi polgármester

Székely József polgármester külön kihangsúlyozta a vita hevében,
hogy bármekkora törekvésnek is ellen fog állni, nincs semmilyen
eszköz amellyel a tiszteletdíj felvételére kötelezhetné őt bárki. törekvés. Nem engedheti, mert akkor fontos fejlesztésekről maradna
le a község, neki és a díjazásukról lemondó képviselőknek szilárd
elhatározása, hogy ezzel a felszabaduló összeggel a falu javát kívánják szolgálni. Legyen bármilyen feljelentés, eljárás megindítása
ellenük.
Külön hozzátette, hogy a tiszteletdíj nélküli, társadalmi megbízatás
neki költséget generál, azaz egyszerűen megfogalmazva, ő TB járulékokat fizet, hogy a polgármesteri feladatait ingyen végezhesse.
Mert a megbízatás mellett kell, hogy legyen egy bejelentett, járulékfizető munkaviszonya, amit jelen esetben a saját vállalkozásán
belül tud teljesíteni, így ez a státusz külön költséget generál számára.
A 2021-es közmeghallgatás a szóbeli és az írásban beadott témák
tételes feldolgozásával négy óra hosszat tartott. Beleértve azt a további, húsz pontot, amiből itt csupán szemezgettünk, de lapunk
hasábjainak korlátai nem teszik lehetővé, hogy rövidítés nélkül
közreadjuk az elhangzottakat. A nyitva hagyott kérdésekre a hivatalos állásfoglalás írásban érkezik meg az érintettekhez. A teljes
ülésről videófelvétel is készült, melyet eredeti terjedelmében a község honlapján lehet megtekinteni. Aki szeretne elmerülni a négy
órányi beszélgetésben, kérjük keresse fel a diosjeno.hu oldalt és ott
a Közmeghallgatás bejegyzés alatt megtalálja a teljes videót.

Szüreti felvonulás és bál
TG
Diósjenőn is évszázados hagyomány a szüreti felvonulás. Sajnos a filoxéra pusztítása óta nincs számottevő szőlőgazdálkodás a térségben, de a szüret ideje, az őszi munkálatok megünneplése utcai mulatságra hívja a falu népét.
Ebben az évben szeptember 11-ére esett a szüreti felvonulás és az
esti bál napja. Mind a járványügyi rendelkezések, mind pedig az
időjárás kegyes volt a programhoz, kifogástalan, késő nyári időben
haladhatott végig a karaván a falu utcáin és a Jenői-tó körül.

Tánc a strandnál

Az első megállás hagyományosan a strand előtti területen volt, ahol
sokan táncoltak a vidám muzsikaszóra. Ezt követően ismét megindult a járművek sora és az Arany János út, Vörösmarty és Csokonai
utcák érintésével a Börzsönyi úton haladt le a Kossuth útig, majd
onnan a focipálya előtti útszakaszhoz érkezett, ahol ismét tartott a
menet egy rövid táncmegállást.
A piacnál kezdődött a felvonulás

A Tájház előtti piactéren gyülekeztek a felvonuló járművek. Tíz
órától már jelen voltak a tűzoltó- és a polgárőr egyesületek autói,
a platós teherautók, traktoros utánfutók, melyekre színes szalagok
kerültek díszítésként. Népviseletbe öltözött jeneiek érkeztek és foglalták el helyüket a gumikerekes kisvonaton. Kicsivel 11 óra előtt az
akkor településünkön tartózkodó, fredropoli, lengyel küldöttség is
megérkezett, magukkal hozva ajándékként egy gyönyörű, aratási
koszorút.
A lovasok is befutottak és 11 órától megindult a menet.

Vidám forgatag a focipálya előtt

A rétsági bekötőn megindulva a tavi útnál fordult le a zenés karaván és futott be a Kukac büfé előtti parkolóhoz. Itt volt a felvonulás
harmadik megállása, ahol a tópartiak is csatlakoztak a táncos mulatsághoz.

A lengyel küldöttség ajándéka

Szép lányokkal, szép lovakkal, szép tájon...

Fogyott a bor, a must, a pálinka és a házi sütésű pogácsa, beszélgettek, barátkoztak az emberek, a gyerekek csapatokba verődve vették
birtokba a táncmegállók környezetét.
A népviseletbe öltözött fiatalok is gondoskodtak a jó hangulatról

Kicsivel kettő óra után érkezett meg a zenés, mulatozós karaván a
Szent István parkhoz, ahol már javában szólt a szüreti felvonulás
sztárvendégének, a 3+2 zenekarnak műsora. A Csipkés kombiné
ismert taktusai a környező településekről is idevonzották az érdeklődőket, akik a helyiekkel együtt egy jó hangulatú koncertet nézhettek, táncolhattak végig.

A vidám szervezőcsapat

Színpadon a 3+2 együttes

Berki Péter iskolaigazgató köszöntője után indulhatott a mulatság,
amely hajnalig tartott.
Az eseményen részt vett a lengyel küldöttség is, őket Székely József
polgármester látta vendégül.

Csaknem megtelt a Szent István park

Hajnalig is eltartott a táncos mulatság

Este nyolc órától már szólt a báli zene a Szentgyörgyi Általános
Iskola aulájában, a Visszhang Zenekar jóvoltából. A szüreti bált az
iskola szülői munkaközössége szervezte, ők adták az enni-innivalót és gyűjtést rendeztek a közösségük javára.

A rend biztosításában a Diósjenői Polgárőr Egyesület tagjai vettek
részt Miklós Feri bácsi irányításával, köszönet nekik.

Megemlékezés október 23-án
Munkatársunktól
Az 1956-os forradalom és szabadságharc 65. évfordulója alkalmából
Diósjenő Község Önkormányzata Képviselő-testülete megemlékezést
tartott a felújított 56-os emlékműnél.

Az eseményen jelen volt Tácsik Bálint járási hivatalvezető. Ezt követően a jelenlévők megkoszorúzták az emlékművet.

A rendezvényen Székely József polgármester, Laczkó Mihály római
katolikus plébános és Gottfried Richárd református tiszteletes emlékeztek vissza 1956-ra.

Idősek napja
Munkatársunktól
Köszönhetően a járványügy szempontjából még élhető kora őszünknek, idén nívós program várhatta időseinket a Szentgyörgyi István
Általános Iskola aulájában.
Az Idősek Világnapja október elsejére esik, így hagyományosan
a Diósjenői Önkormányzat is a dátumhoz legközelebbi hétvégén
rendezi a szépkorú helybélieknek szóló műsort.
Az asztalokon a községi konyha ügyeskezű munkatársai által elkészített sütemények várták a délutáni uzsonnával egybekötött műsorra érkezőket.

Az óvodások tánca

Minden érkező a járványügyi előírásoknak megfelelően léphetett be

A kezdés előtt mosolygós asztaltársaságok vitatták meg a dolgok
állását, ahogy ez lenni szokott egy ilyen rendezvényen. A jelenlévő
korosztálynak ez az igazi közösségi média, mintsem a telefonok simogatása a külvilág kizárásával... Öröm volt látni, hogy az emberek
egymásra figyelve tudnak beszélgetni, tudnak együtt nevetni, ös�szehajolva pletykálkodni.

Az egyik iskolai tánccsoport műsora

Hiányzott már a programkínálatból ez a jókedvű interakció, a nevetés és az örökzöld slágerek, úgy mint az Emanuelle, vagy Szécsi
Pál Gedeon bácsija.

Gergely Róbert előadása a színpadon

Csak mosolygós arcot lehetett látni

Délután három órakor megkezdődött a program, Glöckl Ferenc
műsorajánlójával, Gottfriedné Madai Éva tiszteletes asszony és
Székely József polgármester köszöntőjével. Ezt követően az Aranydió Óvoda és az általános iskola táncos bemutatói szórakoztatták a
közönséget. Őket zárta Laczkó Mihály atya köszöntője.
Kicsivel négy óra után a hazai szórakoztató ipar egyik legsármosabb előadóművésze vonta be műsorába a közönségét. Gergely Róbert és csinos vokalistái jó hangulatú, igényesen megvalósított dalokból összeállított előadással kedveskedett a diósjenői időseknek.

Az előadóművész jól érezte magát a közönsége körében

Első évem

körül vannak ÉLŐ KÖZÖSSÉGEK. Ahol ilyen van, majd oda fog

Laczkó Mihály - plébános
Mindannyiunk életében elengedhetetlen, hogy időről-időre megálljunk és megnézzük hol tartunk, hová jutottunk, mi van előttünk.
Most ezt teszem én is ebben a kis írásban, ülök a gép előtt és rendezem a gondolataimat.
Az első év az ismerkedéssel telt. Megfutottuk a kötelező köröket,
volt alkalmunk találkozni ünnepeinken, templomainkban, vagy
esetleg a ravatal mellett. Megélhettem azt, hogy sokan segítettek a
beilleszkedésben, az életterem kialakításában; legyen rendes konyha, ebédlő, fürdő… Jó munkatársakat „örököltem” Csaba atyától
akik végezték, végzik azokat a hátérmunkákat amelyek nélkül nem
tudnánk működni, lsd: sekrestyés, kántor, hitoktató egyháztanács
munkája... Továbbá a közösségi élet újraélesztésébe is belefogtunk,
köszönhetően egy nyertes pályázatnak. Érzékelhető fejlesztések
valósultak meg mindhárom faluban amelyek kézzelfoghatóak; új
kapu, ablakok festése, orgona felújítás, templom felújítás befejezése, temetői szemét eltakarítása, stb. Akartam partner lenni a nemzetiségi identitás megélésében, jelen voltam a községek közösségi
alkalmain. Viszont a napnál is világosabb, hogy más személyiség
vagyok, mint az elődöm Csaba atya és ezzel semmi baj nincs, mert
a lényeg közös; Isten országának építése.
Nagyon izgalmas időket élünk. Richard Rohr amerikai ferences
atya így ír az egyik könyvében: „Karl Rahner, a német jezsuita írja,
hogy az egyháztörténet két nagy krízist élt át. Az első krízisre akkor került sor, amikor az első keresztények rádöbbentek arra, hogy
immár nemcsak az egyik zsidó szekta tagjai, amikor rákényszerültek arra, hogy elhagyják az addig ismert egyetlen közösséget a zsinagógát... Rahner azt mondja, hogy a második krízis éppen most
történik, a kellős közepén vagyunk... A mi időnkben történik meg
az új egyház születése. Ez azonban nem felülről, a fej révén, hanem
alulról, a szeretet révén születik majd meg.”
Mit jelent mindez!? Az a struktúra amiben éltünk, ami évszázadokon át gyakorlat volt a szemünk láttára szűnik meg, alakul át. A
„népegyház”, ahol a településéken ott él a pap és az egyház szerves
részét képezi a közösségnek eltűnőben, megszűnőben van. Már
nem falvakban, plébániákban kell gondolkodnunk, cselekednünk,
hanem sokkal nagyobb egységekben, ahol a falvakban, plébánia

Búcsúzott Diósjenőtől a Gottfried család
Jenői Napló

menni a pap, nem pedig oda ahol „csak templom” van, csupán kő
épület, de nem „élő kövek”.
Ezt a célt szolgálják a különböző általunk meghirdetett közösségi
alkalmak. Keressük a kapcsolódási pontokat, a közösségben megélt
hitet. Ezért kértük és kérjük, hogy legyenek, legyetek részesei ennek az izgalmas időnek.
A bezárások után ezért is kezdtünk nagy tempóval ebbe a munkába. Személy szerint azt látom, hogy van potenciál mindhárom falu
ba ahol szolgálok. Van igény a közösségben megélt élő hitre és persze megjelenik a félelem is, hiszen érzékelhető a radikális változás.
Nem kell ettől megrettenni, mivel a közös vízió, amiben már nem,
az illúzió kergetése a cél sok erőt adhat nekünk. Megértem, hogy
sokaknak ez már túl sok(k), de van, ahol vágni kell és már nem
elég a sebtapasz.
Világosan látni a körülöttünk végbemenő változásokat; Marton
Zsolt püspök atya tudatosan tervezi, szervezi az egyházmegye jövőjét amit nekünk közösen kell kialakítanunk.
Nem a „kultúrkatolicizmus” ápolása a cél, hanem, hogy nagykorú
Krisztus-hívő keresztényekké legyünk.
Ezzel a lelkülettel vagyok itt veletek és keresek partnereket ehhez az
izgalmas munkához.
Köszönöm az elmúlt egy esztendő minden segítségét és továbbra is
számítok Önökre, Rátok.

A református temető új feljárója
Munkatársunktól

Csaknem tizenöt évnyi szolgálat után, október 31-én elköszönt református közösségétől a Gottfried házaspár. Továbblépésük oka,
hogy Éva asszony felkérést kapott egy távoli gyülekezettől, annak
vezetésére. Az invitálást elfogadták, az egész család költözött. A
diósjenői gyülekezet és mindenki, aki ismerte őket, hálával telve
köszönik áldozatos és kitartó munkájukat.
A továbbiakban is Isten gazdag áldását kérjük életükre!

A halottak napjára elkészült a református temető új feljárója. Köszönet az együttműködésért Gottfried Richárd tiszteletes úrnak, a
Presbitériumnak és a diósjenői Református Gyülekezetnek! A kialakításhoz szükséges építőanyagok beszerzéséhez Diósjenő Község Önkormányzata is hozzájárult.

V. Gombaünnep a Boróka-házban
Székelyné Bognár Eszter
Már ötödik alkalommal rendeztük meg a Gombaünnepet a Boróka-házban. Idén október 17-én az egész országból – Fertőszentmiklóstól Debrecenig – közel 150 ember érkezett településünkre.

mészetesen a résztvevők is szavazhattak. Párhuzamos programként
egész nap gombaszedő kosarat lehetett fonni Horváth Katával.
Az iskolások számára előre meghirdetett „Állatnevek és gombanevek” című alkotópályázatra számos gyönyörű munka érkezett, egyáltalán nem volt könnyű dolga a zsűrinek. Idén olyan gombafajt
kellett bemutatni a gyerekeknek, amelynek a nevében egy állat
neve is szerepel.
A nyertesek:
Alsós korosztályban (7-10 évesek):
1. helyezett Kiss Fanni (9 éves), Igazgyöngy Alapítvány
2. helyezett Székelyhídi Luca Róza (9 éves) Kisoroszi
3. helyezett Plesznivy Károly (9 éves) Kisoroszi
Felsős korosztályban (11-14 évesek):
1. helyezett Csávás Réka (13 éves), Igazgyöngy Alapítvány
2. helyezett Mészáros Dorina (14 éves) Diósjenő
3. helyezett Kiss Szilvia Lilla (11 éves) Igazgyöngy Alapítvány
Különdíjban részesültek: Szrenka Zsófia (12 éves) Érsekvadkert,
Szrenka Máté (12 éves) Érsekvadkert, Ábrahám Lilla (11 éves) Diósjenő, Tasi Jázmin (11 éves) Igazgyöngy, Balla Bodza (11 éves)
Kisoroszi, Csabuda Emma (7 éves) Diósjenő, Rácz Boglárka (10
éves) Diósjenő, Székelyhídi Luca Róza (9 éves), Kisoroszi. Szívből
gratulálunk! Az alkotások november 30-ig megtekinthetők a Boróka-házban.

A már hagyománnyá vált rendezvény célja felhívni a figyelmet
ezekre a különleges élőlényekre. Gombát ugyan a zöldségesnél vásárolhatunk, de mégsem növény, nem is állat. A gomba nemcsak
táplálék, hanem egyes fajok gyógyhatásúak, másokkal gyapjút lehet festeni. Fontos szerepet játszanak az ökoszisztémában, elbontják az avart, a száraz füvet, a lehullott ágakat, kivágott tuskókat.
Más fajoknál a gombafonalak együtt élnek a gyökerekkel, segítve
ezzel a fák víz- és tápanyagfelvételét, és kapcsolatot is teremtenek a
fák között, ami jelenleg egy izgalmas kutatási terület. A Börzsöny
gombák szempontból a legjobban feltárt tájegységünk, eddig 989
nagygombafaj előfordulását dokumentálták a hegység területéről.
A program fontos része a gombakiállítás, amelyen ebben a rendkívül száraz évben is közel 200 nagygombafajt sikerült bemutatnunk.
A fajok összegyűjtésében minden évben nagy segítséget jelentenek
az alapfokú gombatanfolyamra járók, és a szakellenőr jelöltek.
Délelőtt öt szakellenőr (Császár Katalin, Császár Ernő, Medveházi Zsuzsanna, Endrődi Gergely és jómagam) vezetésével indultak
kisvonatos gombaismereti túrák. Ebéd után a kiállítás mellett gombaszagoló, gombasimogató, rejtvények és játékok, kézműves foglalkozások (bőrözés, kavicsfestés, nemezelés) várták a résztvevőket.
Kiállítottunk gombákkal festett gyapjút, bele lehetett lapozni az
aktuálisan megjelent szakkönyvekbe. A gombaszépségversenyre
kompozíciókat készítettek a jelenlévők, amit zsűri értékelt, de ter-

A gyógynövénykertészet
Jenői Napló
Október folyamán a falugondnokság munkatársai kiültették a
kertészetbe, azt a 3750 palántát, mely része annak a 15500 darab
gyógynövénynek, melyek a pályázatban elnyert, új strandlétesítmény, az Ágnes-ház dézsafürdő illóolaj igényét fogják biztosítani
a jövőben.
A szakmailag ellenőrzött müveletek során több ütemben kerül ki
zsálya, izsóp, kakukkfű és levendula a területre. A palánták első
belocsolása megtörtént a növények további gondozása az évszakoknak megfelelően zajlik.

Végül szeretném megköszönni mindenkinek, aki részt vett a
rendezvény sikeres lebonyolításában. A Boróka-ház csapatának, családtagoknak, barátoknak és önkénteseknek. Köszönöm a
szakellenőrök és a zsűrik munkáját, valamint a felajánlásokat a különdíjakhoz. Horváth Szilvia ismét csodaszép süteménnyel lepett
meg minket, amit szétosztottunk a jelenlévőknek.
Köszönjük, hogy velünk ünnepeltél! Jövőre remélem ismét találkozunk!

Új lelátók Diósjenő focipályáin
Jenői Napló
Az élőfüves pályához egy 246 fős lelátó és az odavezető járda épült
meg, melyet a Diósjenői Sportegyesület önerőből és TAO pályázati
támogatásból finanszírozott.

A műfüves pálya lelátója 100 fő befogadására képes, ezt a létesítményt a Magyar Labdarúgó Szövetség és a Belügyminisztérium
együttesen támogatta 100%-ban.
Angol-kör indul a Boróka-házban!
Akár kezdő vagy, akár jól beszéled már a nyelvet, ha angolul szeretnél tanulni vagy társalogni, nálunk van a
helyed!
November 4.-től, minden hétfőn alapfokú és csütörtökön haladó órákat tartunk 17:00-ás kezdéssel, kisebb csoportokban. Egy alkalom másfél óra hosszú, 1500ft/fő; a becsatlakozás egyeztetés alapján bármikor lehetséges.
We look forward to seeing you :)

06-35-525-012

