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a diósjen i önkormányzati képvisel testület lapja

Legyen a diósjen i polgárok
mindennapjainak megszokott, elengedhetetlen része a Jen i Napló,
jusson el minden háztartásba. Hozzájutni ingyenesen lehet, reményeink szerint jelen példány a
diósjen i postások segítségével
már eljut mindenkihez.
A következ szám megjelentetését december 15-re tervezzük.
Remélem, továbbra is olvasóink
között üdvözölhetjük!

Kedves Diósjen i Polgárok!
Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket az újonnan kiadásra
került Jen i Napló sorain keresztül.
Sajnos a körülmények úgy alakultak, hogy csak most és nem a választások utáni els kiadásban köszönthettem Önöket. Ezért kérem
szíves elnézésüket!
Engedjék meg, hogy köszönetet
mondjak mindenkinek, aki az önkormányzati választások során élt
választójogával és kinyilvánította
véleményét. Külön megköszönöm,
hogy sokan engem támogattak szavazatukkal és Diósjen polgármesterévé választottak. Csak köszönni
lehet a Helyi Választási Bizottság,
a Választási Iroda és a Szavazatszámláló Bizottságok minden tagjának áldozatos és fáradtságos
munkáját, amelyet a választások
el készítése, törvényes és szabályos lebonyolítása érdekében tettek.

gának. Sem politikai er , sem civil
vagy más szervezet nem lesz képes
önmagában boldogulni. Az önkormányzat és a lakosság szoros
együttm ködését kívánja meg
Diósjen fejl dése. Az összefogás
jelei már mutatkoznak, hiszen civil
alkotók emlékm vet állítottak az
1956-os szabadságharc emlékére,
és sokan vettek részt társadalmi
munkával az emlékm környezetének kialakításában. Köszönet az alkotóknak és mindenkinek aki részt
vett a munkálatokban.
Nagyon megtisztel , hogy sokan
ajánlottak fel társadalmi munkát
községünk és lakókörnyezetünk
széppé tétele érdekében. F leg fiatalok, de szép számban az id sebb
generáció közül is. Diósjen a miénk, rajtunk múlik, hogy milyen
környezetet alakítunk ki magunk
körül, és a mi felel sségünk, hogy
mit hagyunk a jöv generációi szá-

Gratulálok minden megválasztott képvisel nek, akik velem
együtt vállalták, hogy Diósjen t
legjobb tudásuk szerint szolgálják,
és azon fáradoznak, hogy az itt él
lakosok, valamint az ide látogató
vendégek településünkön egyaránt
jól érezzék magukat. Természetesen tudjuk, hogy ez nem lesz könyny feladat, mert az elkövetkezenid szak sok megszorítást hoz
úgy a lakosság, mint az önkormányzatok számára. Az új ciklus
nem ígérkezik könny nek. Az ország hanyatló gazdasági ereje, a
szociális körülmények romlását is
magában hordozza, amely feszültségek forrása lesz az önkormányzat
ellátó rendszerében. Ezért összefogásra, közös munkára, egymás segítésére intenek a feladatok. A
széthúzást sem a képvisel testület,
sem a falu nem engedheti meg ma-

mára. Hogy mindezt sikerre vihessük, felül kell emelkednünk az önzésen, irigységen, ellenségeskedésen, amihez kívánok mindnyájunknak jó egészséget, türelmet, kitartást egymás iránti tiszteletet és szeretetet!
Tóth János
polgármester

www.diosjeno.hu
Ajánljuk figyelmükbe honlapunkat
is, ahol friss hírekkel, információkkal várjuk Önöket.
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Szalay Antal
f szerkeszt

Jen i Napló
Diósjen Község Önkormányzata
1995-2003-ig rendszeresen adott ki
önkormányzati lapot, Diósjen i
Hírmondó, Önkormányzati tájékoztató, majd Jen i Napló névvel.
2006. október 20-tól minden hónap második hetében, ezer példányban, A/4-es terjedelemben 8
fekete-fehér oldalon jelenik meg
Diósjen közkedvelt közéleti lapja,
a Jen i Napló.
Négyen szerkesztjük és a nyomdai el készítésben további két f
segédkezik. A fotók többségét
Hustyava Zoltán készíti. A terjesztést magára vállalta a helyi posta,
így költség csak a nyomdai munkát
terheli, ami példányonként 30-35
Ft. Kés bb szeretnénk ezt az összeget is felajánlásokkal pótolni. Ezzel elérnénk, hogy az Önök számára ingyenes újság az önkormányzatnak se kerüljön pénzébe.
Az újság célja az önkormányzat
tevékenységének ismertetése, a helyi közélet, események bemutatása,
közérdek információk közlése,
közéleti fórum biztosítása. Célunk
továbbá megteremteni a helyi nyilvánosság feltételeit, felkelteni a helyiek érdekl dését, cselekvési kedvét a helyi közéletben, a mindennapokban, a településfejlesztésben
való aktív részvételre.
Az újság hozzáférhet
a
www.diosjeno.hu honlap aktuális
rovatában, az egyes számok letölthet k, olvashatók, visszakereshek lesznek.
Mai világunkban fontos a párbeszéd (disputa), vélemények közelítése, egységes munka a siker érdekében. Ezért olvasói észrevételeiket juttassák el a szerkeszt séghez,
vagy írják meg a honlapon elérhet
fórumban, a Jen i Napló téma rovatban.

Adventre készülve
A képvisel testület úgy döntött,
hogy idén el ször közös karácsonyfát állít fel a falu lakóinak.
Döntésük szerint, egy él fa kerül
feldíszítésre, amely az Egészségház mögötti területen található. Az
oktatási, m vel dési, ifjúsági,
sport és turisztikai bizottság tagjai
úgy gondolták, hogy az els falusi
karácsonyfa díszeit készítsük közösen – lelkes kézm vesek segítségével.
Ezért ezúton hívunk meg minden érdekl t, 2006. november
17-én 16 órára az Általános Iskolába a „Díszkészít délután”-ra.
Várunk kicsiket, nagyokat,
ügyeseket, lelkeseket, ötleteseket,
jókedv eket, mindenkit, aki szívesen részt venne a díszek készítésében.
A fa az adventi készül dés id szakában lesz feldíszítve, és egy
kis ünnepséggel egybekötve kerülnek meggyújtásra a gyertyák, melyek jelzik majd Karácsony közeledtét.
Vasasné M. Judit
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Emlékm avatás és megemlékezés
2006. október 23-án falunkban is
megélhettük, hogy méltóképpen
ünnepelhettük meg az 50 éves évfordulót. ’56-os emlékm vet avattunk a Turul parkban, melynek
kezdeményez je és kivitelez je
Bán Gábor, Dovák B. József és

lamint Fricz Dóra által el adott
ének után Hörömp Gergely református lelkipásztor és Gy ry Csaba
katolikus plébános megáldotta illetve megszentelte az emlékm vet,
és emlékeztek ’56 októberére.
Az áldást és szentelést követ n

……A di ósjen i ü nnep a z
emlékm höz méltó volt.
…..A sikernek sokan örvendtek.
Talán még sohasem voltak ennyien
együtt egy nemzeti ünnepen a BörVsMy zsöny lábánál meghúzódó faluban.

munkra szül hazánk ez az ország,
szül földünk ez a tenyérnyi kis
magyar falu.
Isten áldását kérjük mindehhez.

Fricz János voltak, de mellettük
mecénások is akadtak, valamint a
felállításban, környezet szépítésében a CivilDió Egyesület is tevékenyen kivette részét.
Az emlékünnep 11 órakor a
Himnusz eléneklésével kezd dött.
Az alkotók szándékáról, a jelfa jelentésér l Dovák B. József adott tudósítást, majd az emlékm leleplezését követ en Lengyel László
mondta el Illyés Gyula versét: Egy
gondolat a zsarnokságról. A református énekkar a Magyar éneket
adta el , majd falunk újonnan választott polgármestere, Tóth János

Oszter Sándor színm vész adta el
József Attila A Dunánál cím versét, majd Csabuda Péter képvisel
úr mondott beszédet.

emlékezett az ’56-os eseményekre,
következményeire, méltatta jelen
helyzetünket. Az ünnepséget megAz emlékm sor befejezéseképtisztelte Balla Mihály országgy lési képvisel úr is, aki szintén meg- pen a Dovák család tagjai által el emlékezett az 50 évvel ezel tti ese- adott zeneszámot hallgathattak
meg a részt vev k.
ményekr l.
A helyi szervezetek megkoszoLöffler Krisztina és Renáta, varúzták az emlékm vet, majd a Szózat hangjai csendültek fel.
Az emlékm az ’56-os eszméket
hirdeti, hogy összefogás nélkül
nincs közösség. Jelentse számunkra – falunk minden lakójának –,
hogy az fon össze bennünket, ha
ismerjük falunk, nemzetünk múltját, jelenét és megteszünk mindent
jöv nk érdekében. Így marad szá-

…..Úgy t nik Diósjen n elindult
valami. Rájöttek, hogy az összefogás csodákra képes. Olyan eredményeket lehet általa elérni, melyek sokáig emlékezetesek maradnak!”
Diósjen köszöni a cikkíró méltató szavait! (a szerk.)

Rólunk írták
A Nógrád Megyei Hírlap 2006. október 24-i számában adott hírt a
Diósjen n október 23-a emlékére
állított szobor avatásáról és az azt
követ megemlékezésr l.
Részletek a cikkb l:
„...Diósjen n nem csupán az ötletekben nincs hiány, hanem megvan
a kell kurázsi a megvalósításhoz
is. Legalábbis ezt tapasztalhattuk
az 1956-os forradalom évfordulójára szervezett ünnepségen.
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életér l. De nem sikerült aznapra
felállítani a három kivitelez nek illetve m vésznek (Bán Gábor erdész, Fricz János erdész – fafaragó
vész, Dovák Bertalan József
rajztanár – t zzománc-m vész) ezt
a csodálatos életfát, így maradt az
emlékm szentelés utáni id pont,
október 27-e péntek.
Nagy szeretettel fogadtuk t a
református templom el tt, ahol
Hörömp Gergely tiszteletes úr,
Tóth
János
polgármesterünk,
Szalay Antal, Vasas Mihály köszöntötték. Közvetlen hangulatú
beszélgetés közben nézte meg a
frissen koszorúzott emlékm vet.
Elismeréssel szólt a magyaros stílusú életfáról, a fafaragás és a t zzománc összhangjáról, a lukas magyar zászló közepén elhelyezett pelikán és a lángnyelvek szimbolikus
értelmér l. Nagyon tetszett neki,
hogy a m vészek ilyen szépen egy
csokorba kötötték az 56-os forradalommal kapcsolatos érzéseiket.
Igazán becsülend , hogy itt
Diósjen n helyben az itt lakó és
dolgozó emberek ilyen lelkesek és
tehetségesek. Szívesen állt az emlékm mellé, hogy t, Fónay Jen t,
az 56-os forradalmárt, Diósjen n
lefényképezzük.
Ezután bekísértük a református
parókiára, ahol már sokan várták
fiatalok, id sek gyerekek. Megkértem, hogy beszéljen nekünk 56-ról,
mert hiába olvasunk, hallunk mostanában végre már az igazságról,
sokan, f leg a gyerekek nem tudják, hogy mi is történt.

úgy engedték haza ket. Ellentétben, ahogy az ávósok bántak a politikai foglyokkal, k a forradalom
tisztaságát meg rizték. Szóval,
nem dicsekedett el semmivel. Inkább a szenvedéseinek emlékei tódultak fel benne. A halálos ítéletek,
a társainak kivégzése, búcsúzás
szeretteit l és az élett l, majd a reménytelenség túlélése szaktudásának és tehetségének rafinált kihasználásával, és a megmenekülés az
Isten segítségével –, s aki ezt
mind-mind átélte, annak a szájából
hallottuk, így közelebb kerülhettünk a ma már történelemnek számító 1956-os és azt követ igen
szomorú eseményekhez.
A mai eseményekkel kapcsolatban szóba került, hogy a mindenkinek ártó rossz szándékú hazugságok tönkre teszik az országot, akik
aljas cselszövéssel szerzik meg a
hatalmat, azok mindenben gátlástalanok, és nem állhatunk be a sorba,
hogy mi is részt vegyünk és hajbókoljunk, szemet hunyva az erkölcstelenség felett. Szeretnénk becsülettel folytatni az életünket. Dovák
Józsi felolvasott egy országos felhívást. Elhatároztuk, hogy legalább
mi itt Diósjen n próbáljunk meg
úgy összefogni, függetlenül az országos káosztól, hogy a tisztességes és becsületes embereket szóra
bírjuk és felemeljük. Legjobb az
segítségükkel fejl dni, egymáshoz
közelebb kerülni szeretetben, gyerekeinket csupa jóra, szépre, hazaszeretetre tanítani. Mindezt olyan
közösségekben, kis eseményeken
kinyilvánítani, amely kifejezi,
hogy van remény a becsületes
megoldásra, és minden problémát
el lehet simítani, ésszel, szívvel,
szorgalommal, szerénységgel. De
legf képp a Jóisten segítségével.
Ezt kívánom kis falunknak.
Addig én annyit teszek, hogy
mivel lefilmeztem Fónayt is,
együtt megnézhetjük, és megbeszélhetjük, kinek mi a véleménye.
De meg kell mutassam az emlékavatásról készült fennkölt hangú felvételt is, mely bizonyítja,
hogy valami már elindult szerény
kis közösségünkben.
Az 56-os emlékm lábánál pedig
azóta majd minden este mécses ég.
rizzük a lángot.

Itt járt Fónay

’56-ban nyolc éves voltam. Szüleim telve reménnyel hallgatták a
Szabad Európa rádiót, majd Nagy
Imre beszédét. Mi sorban álltunk a
péknél kenyérért, és amikor lövöldözés kezd dött a Körtéren, az
óvóhelyre vittek a szomszéd házba.
Emlékszem, testvéreimmel azon
nevettünk, hogy a földszinten lakó
kommunista bácsi úgy megijedt a
forradalomtól, hogy a vasalt nadrágja éle is remegett, amikor kiment cigarettázni a ház elé. Mamám e nélkül is tudta, hogy mindig feljelentett minket, hogy templomba járunk, édesapám munkahelyére, a mi iskolánkba is elért a gonosz keze. Aztán a házunk el tt
jöttek be az orosz tankok, remegett
a fal a dübörgésükt l. Mesélték,
hogy a szomszéd fiúk benzines palackkal a sorban az utolsót kil tték.
A harcok végén apámmal elmerészkedtünk a Körtérig. Félelmetes
volt látni a szétl tt és kiégett házakat, a barikádokat, a romokat. Nagyon sokan disszidáltak, szüleim is
fontolgatták, de szerencsére (akkor
még csak) a négy gyerekkel nem
kerekedtek fel, hogy teherautóval a
bizonytalan idegen országba vándoroljanak. Pedig apám tehetsége,
szakértelme, szüleim nyelvtudása
nem jelentett volna gondot a boldogulásra. „Mi magyarok vagyunk,
maradunk, mert itt kell élnünk és
halnunk” ezt beszéltük meg rokonainkkal is.
’56 után egyik nagybátyámat is
internálták. Évek múlva, amikor az
amnesztiával szabadult, egy szót

sem tudtunk bel le kiszedni, hogyan kínozták, mennyit szenvedett,
mert nagyon megfenyegették, hogy
nem mondhat el semmit. Pedig sejtettük, hogy mik történtek ott a
börtönben.
A 70-es években még mindig
nem lehetett még baráti társaságban sem beszélni a történtekr l.
Pedig velünk volt Fónay Jen , aki
hét évet ült, többször halálra ítélték, sokáig volt a siralomházban,
t a bitófa alá is kivitték, csodával
határos módon élte túl a Jóisten segítségével. Rengeteg cellatársát végezték ki, borzalmas lehetett az a
tudat, hogy most következik. Hihetetlen, hogy szellemileg nem
tudták megtörni, és továbbra is világosan látta a dolgokat. Mindig
mondta, hogy ennek egyszer vége
kell legyen, és mi mégsem mertük
faggatni a részletekr l. Több írása
megjelent külföldön, de Magyarországon csak 1990 után jelent meg
könyve. Ebb l ismerhettük meg
költ i finomlelk ségét, igazi hazaszeretetét, istenhív bizonyságtételét.
Amikor Dovák Józsitól megtudtam, hogy az 1956-os forradalom
50-ik évfordulójára már év eleje
óta készülnek emlékm vet állítani
Diósjen n, már nem lehetett
egyeztetni id pontot Fónayval,
hogy jöjjön el október 23-án az ünnepélyes avatásra. Persze neki rengeteg eseményen kell hivatalosan
részt venni, hát megbeszéltük,
hogy az emlékm állítására pár
nappal el bb eljön, és akkor mesél

Nagyon érdekes volt, amint
Fónay Jen , él tanúja az eseményeknek személyes élményét mesélte el a forradalom kezdetekor átélt fennkölt tiszta lelkiségr l, az
egységes hitr l, ahogyan a fiatalok
hazájuk sorsát kezükbe vették,
hogy telve reménnyel az igazság
útjára tereljék. De a forradalom leverése után a véres terror és megtorlás következett. Elbeszélésében
a néhány nap boldog reményteli
forradalmat követte a hét évig tartó
raboskodás. El sem mesélte, hogy
a Széna téri fiatalok parancsnokaként vett részt a Maros utcai
ávós laktanya elfoglalásában, majd
amikor sorra felkeresték az ávósokat, kihallgatták, de nem bántották,

Igaz baráti szeretettel
Erhardt Piroska
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Iskolánk életéb l

Intézményünk hagyománya szerint
az iskola tanulóival, dolgozóival és
néhány jelenlév
vendégünkkel
közösen emlékeztünk meg az esedékes ünnepeinkr l.

Október 6-án a 6. osztályos diákok készültek érzelmekre ható, a
történelmi eseményeket is felelevenít m sorral, mellyel a kivégzett
aradi vértanúkra emlékeztek.
Október 20-án a 8. osztályosok
ünnepi m sorát láttuk az 1956-os
forradalom el tt tisztelegve. Különlegessége volt a megemlékezésnek, hogy a m sorban korabeli
filmfelvételeket láthattak tanulóink
az 50 év el tti eseményekr l.
Ezen a napon nyílt kiállítás is az
iskola aulájában, ugyancsak az
1956-os eseményekr l. Els sorban
akkor készült fotókkal mutatja be a
kiállítás az 50 évvel ezel tti eseményeket, harcokat, emberi életek
megrendít pillanatait.
*
Szeptember 26-án az alsó tagozat, 27-én a fels tagozat Rétságra
utazott. Egy egész délel ttöt kitölt
programban vett részt minden diákunk. A m vel dési házban beren-

volt. Kézbe vehettek néhányat a
határ rség által használt fegyverek
közül is – amik természetesen nem
voltak töltve. A vállalkozó kedv ek „rabosíthatták” magukat: ujjlenyomatot vettek t lük és lefényképezték ket. Rajzversenyt is szerveztek, melynek a témája a határrség munkája volt. A pályán gránátdobáló versenyt tartottak. A legjobban teljesít ket rögtön jutalmazták is a határ rök. Legnagyobb
izgalommal a kommandósok bemutatóját várták gyermekeink, akik
azt szimulálták, hogyan lépnének
fel éles helyzetben a „rossz fiúkkal” szemben. Még fegyveres bevetést is láthattak igazi géppuskaropogással f szerezve – persze
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rást, a 6.b osztályosok a Kun forrást, a 8. osztályosok a Kroslák forrást hozták rendbe.
*
Színjátszóink a CivilDió által
szervezett közösségi napon október

dezett „csodák palotájában” különféle fizikai jelenségeket bemutató
játékokat próbálhattak ki tanulóink.
A számítógépteremben a legfrissebb fejlesztés számítógépekkel

ismerkedhettek, és számítógépes
játékokat játszhattak. Bepillantást
nyerhettek a könyvtár életébe,
megismerték annak felépítését, m ködését. A színházteremben korosztályuknak megfelel filmeket
néztek. Megtekintették a rétsági
helytörténeti kiállítást is. Itt igazi
csemege volt számukra, hogy néhány kiállított tárgyat a kezükbe is
vehettek. A program zárásaként,
hogy ne csak hasznos, hanem kellemes is legyen a nap, a helyi cukrászdában igazán kedvezményes
áron fagylaltozhattak diákjaink.
*
Szeptember 15-én a balassagyarmati határ rök voltak intézményünk vendégei. Nagy várakozás
el zte meg bemutatójukat. Elhoztak néhányat az általuk használt
gépjárm vek közül, amikbe bele is
ülhettek a gyerekek. Legnépszebb természetesen a szirénával és
hangosbemondóval felszerelt autó

vaktöltényekkel. Talán mondani 14-én nagy sikerrel adták el a
sem kell, alig maradt gyerek a nap Rátóti csikótojás és a Pitt és Patt
végére, aki ne fogadta volna meg: cím darabokat.
ha megn , is kommandós lesz!
*
*
2. osztályos tanulóink az októberi
A természet védelmére, közvet- gyönyör szi napokat kihasználva
len környezetünk megóvására ne- tanítóik által szervezett akadályverveljük tanítványainkat. Ennek je- senyen vettek részt a Sz domgyében a fels tagozatos osztályok bon. Játékos formában, a termémég az el
tanévben vállalták, szetben tanulták meg a környezethogy egy-egy forrást örökbe fogad- ismeret tantárgy szre vonatkozó
nak, így azok tisztításáról gondos- anyagát. Kirándulásuk sikerét nékodnak. Az sz folyamán a 6.a hány lelkes szül is segítette.
osztályosok a Gálkúton lév for-
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Óvodai életképek
Köszöntjük az Olvasókat!
Az újság hasábjain keresztül szeretnénk hírt adni az óvodánk életél községünk minden lakójának,
hiszen csak azok tudnak rólunk,
akik gyermeke már óvodáskorú
volt, illetve jelenleg is óvodába jár.
Szeretnénk ízelít t nyújtani az itt
folyó munkáról, valamint bepillantást adni egy-egy eseményr l, aktualitásról, amely számunkra és a
gyermekek számára is fontos volt
az el
hetekben. Vajon tudják-e
az olvasók, hogy a Diósjen i Napközi-otthonos Óvoda NyugatNógrád megye legnagyobb gyermeklétszámú óvodája?
Óvodásaink létszáma jelenleg
106 f . Diósjen n szerencsére nem
csökken a gyermeklétszám. Szeptember elsején 18 volt nagycsoportos, tankötelessé váló gyermeket kísértünk az els osztályba. Helyükre
megérkeztek a három éves apróságok, akik már túl vannak a beszoktatás nehézségein és vidáman, jókedvvel játszanak nap mint nap.
Nem könny a kisgyermekeknek a
család szeret közegéb l egy új,
számukra eddig idegen helyen,
ismeretlen feln ttekkel, gyerekekkel megbarátkozni, bármilyen
csábító is a sok szép játék, a barátságos környezet. Óvodánk dolgozói mindent megtesznek azért,
hogy minden gyermek jól érezze
magát, és optimális körülmények
között fejl djön. E gondolatokat
tükrözi min ségpolitikánk is.

A diósjen i Napköziotthonos
Óvoda min ségpolitikája

val a gyermekeket segítjük, hogy
pozitív értékelés és meger sítéssel
differenciált bánásmóddal, fejl dési ütemüket figyelembe véve tanulási képességeiket meghatározó
funkciókat fejlesztjük, játékos feladathelyzetek biztosításával. Sajátos nevelést, fejlesztést igényl
gyermekeink részére gyógypedagógus-logopédusi ellátást biztosítunk.
Munkánk során figyelembe
vesszük a gyermekek szociokulturális hátterét egyéni fejl désének ütemét, képességeit.
Gondot fordítunk a tehetségek kibontakoztatására, a korai fejlesztéssel pedig a potenciális tanulási
zavarok megel zésére.
Segítünk eligazodni az t körülvev társadalmi, természeti környezetben.
Célunk, hogy megalapozzuk a
természet megismerésével, a természet szeretetét, a természet tisztaságának, szépségének védelmét.
Olyan tudásalapú aktív embereket
kívánunk nevelni, akik képesek közösségükért tenni és azt pozitívan
formálni. Szeretnénk megteremteni
egy olyan korszer környezeti kultúra alapjait óvodánkban, amely
útmutatót ad egy egészségesebb
környezet megteremtéséhez, megrzéséhez.
Olyan környezeti szemlélet kialakítását t zzük ki célul, amely
min ségében befolyásolja a családok és a településünkön él emberek életét.
Településünk néprajzi múltjának
felelevenítésével olyan ismereteket
közvetítünk, amelyek megalapozzák helyismeretüket, elmélyítik hazaszeretetüket, lokálpatriotizmusukat. Célunk, hogy az óvodás korú
gyermekek minél mélyebben megismerjék és elfogadják el deik kultúráját, ezáltal megalapozott legyen
lokálpatriotizmusuk, hazaszeretetük.
„Családbarát" óvodát szeretnénk
kiépíteni, ahol az óvoda folytatja a
szül k nevel munkáját, és a családdal együtt felel s a gyermek
személyiségének
fejl déséért.
Óvodai nevelésünk messzemen kig támaszkodik a családi nevelésre, szoros együttm ködésre törekszik. E célok megvalósulása érdekében min ségbiztosítási rendszert
ködtetünk óvodánkban.

Mottónk:
„ A szeretet az esztend minden
napját ünneppé képes tenni."
Óvodánkban minden feln tt számára els a gyermek.
Az óvodai életrend megszervezésében arra törekszünk, hogy a gyermeki jogok ne sérüljenek, gyermekeink felel sségteljes bánásmódban
részesüljenek.
Munkánk értéke, hogy minden
gyermeket, akit óvodánkba beírattak, integráltan, egyéni bánásmóddal fejlesztünk.
Tevékenységeiket (játék, mozgás, munka, tanulás), gondozásukat, nevelésüket, biztonságos környezetben, nyugodt körülmények
között szervezzük. Gondoskodunk arról, hogy e tevékenységeket szívesen, örömmel végezzék,
Bacskay Sándorné
ne terhelje testi, lelki, értelmi fejdésüket, hanem e képességeik
Életképek az óvoda mindenfejl dését optimálisan befolyásolja.
A gyermekek intellektuális kiteljenapjairól
sedéséhez maximális lehet séget
biztosítunk. A Komplex Prevenci- Óvodásaink kirándulni voltak.
ós Óvodai Program alkalmazásá- A napsütéses szi id t igyekez-

tünk minél jobban kihasználni,
értékesebbé tenni. A nagycsoportosokkal „hátizsákos" kirándulást tettünk a Sz dombra és
a pincesorra, mely hagyományos
program csoportjainkban. A hosszú
séta során megfigyeltük a természet
változását, a jellegzetes növénye-

ket, az aktuális szi munkákat.
Gy jtöttünk csipkebogyót, kökényt, színes faleveleket, összehasonlítottuk a szelíd és a vadgesztenyét.
Az ilyen kirándulások alkalmával hangsúlyt fektetünk a környezetvédelemre is, egy-egy eldobott
szeméttel találkozva megbeszéljük, hogy mennyire elcsúfítja az
erd t, és milyen ártalmas környezetünkre a szemét. Mi is nagyon
odafigyelünk arra, hogy piknikezésünk után ne hagyjunk hátra
olyan hulladékot, ami nem bomlik el. Hasonló kirándulásokat,
kisebb-nagyobb sétákat gyakran
teszünk a tó felé és a közeli erd be
is.
A Kámor fogadóba is ellátogatott az óvoda apraja-nagyja, ahol a
különféle állatok megfigyelése
nagy élményt nyújtott a gyermekek
számára. A mez gazdasági gépek
megtekintése f ként a fiúk érdekl dését kötötték le.
Az egészséges életmódra, a természet megismerésére és megóvására való nevelés leghatékonyabb
formája a természetes környezetben tartott megismertetés. Nem beszélve arról, hogy községünk páratlan értékeit gyermekeink is megismerik és megszeretik.

Meseszínházi látogatás
E nevelési évben is bérletet váltottunk a nagycsoportosoknak a váci
vel dési Központ meseszínházi
el adásaira. Az els el adás október
17-én volt. Gyermekeink a „Nagy
akarok lenni" cím el adást tekinthették meg a Fabula Bábszínház
el adásában. A buszos utazás és az
el adás nagy élményt jelentett gyer-
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mekeinknek.
Löffler Renáta

A Marton pékségben
Óvodánk két nagyobb csoportja látogatta meg a Marton pékséget.
„Süssünk, süssünk valamit", vajon mi sül a kemencében? A

diósjen i óvodások süteménye. A
Marton pékségben október 3. hetében különleges sütemények készültek. Óvodás gyermekeink Marton
Szilárd vezetésével betekinthettek a
kenyérsütés fortélyaiba. Láthatták a
gyerekek, hogyan adagolják és keverik a hozzávalókat, megnézhették
a korszer zsemle- és kiflikészít
gépek munkáját is. A nézel dést
tettek követték. A kész édes tésztából mindenki elkészíthette a maga
süteményét. Nyújthatták, formázhatták a különböz alakzatokat: csigákat, perecet, pillangót, katicabogarat, s t a legtöbben óvodás jelüket is elkészítették. A kisült süteményeket minden gyermek boldogan vitte haza.
Köszönjük Marton Szilárdnak,
hogy lehet vé tette számunkra ezt
a nagyszer , élményszerz látogatást.
Csókásné Mikita Ildikó
Íme egy rajz az élményr l, melyet
Sikora Viktória készített
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A 80 éves Plébánia
(1926-2006)
A Diósjen i Plébánia említése írásbeli dokumentumokban, 1241-ben
nik fel el ször.
Az els plébánost Kozárdi Gergelynek hívták. A XIII. században
már templom épült a mostani helyén, melynek alapjain épült a mai
templom, melyet a kés középkorban b vítettek ki. Ekkor a
Diósjen i Plébánia az Esztergomi
érsekséghez tartozott.
órakor tartotta templomunkban és
A templomot a XVIII. században az Úr áldását kérte az egybegy lépítették újjá romjaiból, de 1926-ig tekre.
a Nógrádi Plébánia látta el
Nagy örömünkre a szentmisén

Szemle

Diósjen t is.
Mivel a katolikus lakosság lélekszáma a XX. század elején jelent sen megnövekedett, ezért 1926-ban
a Váci megyéspüspök Diósjen t
önálló plébániai rangra emelte.
Az els lelkipásztor 1926. szeptember
l-jén
érkezett
meg
Kasztovszki Imre személyében. A
mai napig számos plébános végezte
itt lelkipásztori tevékenységét.
2006. október 22-én az elmúlt 80
évre emlékeztünk, mely id pont
egybeesett Ország Tibor, egykori
plébánosunk pappá szentelésének
25. évfordulójával. Ezüstmiséjét 15

Október 23-án délután a képvisel testület néhány tagja a helyi t zoltó
egyesület és a polgár rség vezet jével együtt rövid tájékozódó sétát
tett a település egy részén. Az útvonal Szabadság u., Dózsa György
út, Pet fi út, Üdül sor, Arany János u., Börzsönyi út, Kossuth Lajos út Iskola és a Villtesz közötti
szakasza volt. Célunk volt azoknak
a hibáknak, hiányosságoknak a feltárása, amelyek sürg s intézkedésre várnak. Ilyennek találtuk a vízelvezet árkok és átereszek állapotát
(Postaépület el tt, COOP áruház
el tt, az elkészült Dózsa Gy. út vétöbb Diósjen n szolgált, illetve in- gén, Arany J. u. végén, Börzsönyi
nen származott paptestvér is részt út Szentgyörgyi u. sarkán és az isvett. Ezután a plébánián tartott öszszejövetelre eljöttek a református
testvéreink, többen az önkormányzati képvisel k közül, s t a szom- Községünkben élt Vince Sándor. A
szédos települések lakói is. Felsza- II. világháború idején az oroszok
ellen harcolt. Ekkor, 1945-ben 34
badult, kötetlen beszélgetések, esz- éves korában halt h si halált. Utolmecserék folytak.
só versét – talán korai halálát is
Jó érzés volt emlékezni, sok eset- el re érezve – a fronton írta meg.
ben felidézni a múltat. Láthatóan
jól érezte magát kicsi és nagy, fiatal Halottak napján
és id s. Jó volt együtt lenni! Köszönet a szervez knek és a lebonyolí- Gyertya fénye ragyog szépen
Barna sírok hantján,
tóknak!
Porubszki Zoltán Mily gyönyör a temet
Így halottak napján.

kola el tt). A munkák elvégzéséhez az érintett területeken lakók segítségét is várjuk.
Az Üdül sor korábban megsülylyedt és helyreállított szakasza ismét rossz állapotban van, a tél beállta el tt igyekszünk kijavítani,
vízelvezet árok, áteresz kiásását
már elkezdtük.
Sok helyen láttunk elhasználódott járdát, eldobott szemetet. Bár a
látvány sokhelyütt elszomorító, az
emberek bíztató szava jóles érzéssel töltött el bennünket. Ha a bíztatás mellé valódi segít munka társul, szebbé lakhatóbbá tehetjük
Diósjen t.
A jöv ben folytatjuk sétánkat,
mindig más-más utcákat felkeresve.
Szalay Antal

Halottak napján
Ott egy fiú zokog nagyon,
Édesanyját siratja:
Hol, merre vagy kedves anyám?
Tekints árva fiadra!
Amott, nem is messze t lem,
Pici árva, s védtelen,
A sok gyertyát gyújtogatja
Anyja sírján szüntelen.
Egy éve még mennyien voltunk!
Azóta már sok nem él.
Temet ben halkan susog
A lehulló falevél.

Messze-messze elragyognak
A szép csendes éjben,
Könny csillog az él ember
Fáradt két szemében.

Mi sem élünk mindörökké
Ebben a szép világban,
Gyertyák égnek felettünk is,
Talán nem is sokára.

Itt egy édesanya térdel,
Amott egy szeret ,
Férj, akit l elvette már
Hitvesét a teremt .

Ó, ti régi csöndes sírok,
Amin nem ég gyertyafény,
Ragyogjon egy csillag nektek
Istennek a szent egén!

Nógrád Megyei Igazságügyi Hivatal
Áldozatsegít Szolgálat
(Benk né Dr. Kincses Csilla, dr. Borsodi Viktória)
- tájékoztatás
- azonnali pénzügyi segély
- érdekérvényesítés el segítése
- jogi segítségnyújtás
- állami kárenyhítés
3100 Salgótarján, Bartók Béla u. 10. Tel.: 06 32 513-157
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118 éves egyesületünkr l

Tagtoborzó
A CivilDió Egyesület szeretné
víteni tagjainak számát. Ez azért
is fontos, hogy akik továbbra is
tenni szeretnének falunk fejl déséért, azok netán az Egyesületen keresztül, a mi segítségünkkel tehessék meg azt. Továbbá az elmúlt
id kben mi is rájöttünk arra, hogy
bármennyien is tagjai a szervezetünknek, egy-egy nagyobb rendezvény el készítésénél és lebonyolításnál mindig szükség van még
több segít kézre. A DióFesztivál
alkalmával szerencsére sokan gondolták úgy, hogy munkájukkal hozzájárulnak a rendezvény sikeresebb
lebonyolításához, amit nem gy zünk megköszönni nekik.
Bár minden tagunknak tagdíjfizetési kötelezettsége van, azt mindenkinek tudnia kell, hogy az így
befolyt pénzt is rendezvények, események szervezésére illetve az
egyesület fenntartására, m ködésére fordítjuk. Szeretnénk, ha a 2006ban útjára indított kezdeményezéseink továbbfejl dnének, térségi,
megyei, országos szinten nagyobb
érdekl désre tennének szert – ezzel
is segítve falunk megismertetését.
Ezen rendezvények és az új kezdeményezések lebonyolítására szükségünk van mindenféle támogatásra; értjük ezalatt a fizikai munkát,
az ötleteket és nem utolsó sorban
az anyagi ill. tárgyi jelleg támogatást.
Mivel a CivilDió Egyesület civil
szervezet, ezért természetes személyek jelentkezését várjuk tagjaink
közé, olyanokét, akik korosztálytól
függetlenül aktív szerepet vállalná-

nak az egyesület által meghatározott célok megvalósításában.
Az alapszabályunkban olyan célokat t ztünk ki magunk elé, amelyek megvalósítása egy egészséges
fejl dés útján haladó falu céljai lehetnek. Közhasznú Egyesület lévén
olyan feladatokat vállaltunk, melyek elvégzése során el segíthetjük
a kultúra magasabb szint megismertetését, a helyi hagyományok
kutatását, bemutatását.
És hogy a még fiatalabbak is
kedvet kapjanak arra, hogy
Diósjen t valóban lakóhelyüknek
tekintsék, szeretnénk közös programokat szervezni. Szeretnénk, ha k
is tagjaink közé lépnének, épp
ezért a soron következ közgy lésünkön igyekszünk bevezetni egy
új tagsági jogviszonyt számukra,
mely lehet vé teszi, hogy k tagdíj
fizetés nélkül is aktív tagjai lehessenek az egyesületnek.
Akik kedvet éreznek arra, hogy
belépjenek a CivilDió Egyesületbe,
azoknak egy az egyesület honlapjáról (www.civildio.fw.hu) is letölthet jelentkezési lapot kell kitölteniük, melyet az egyesület valamely
elnökségi tagjának kell leadni
(t lük jelentkezési lapot is lehet
kérni).
Reméljük, hogy eddigi munkáink érdemessé tesznek arra, hogy
tovább is élvezhessük a bizalmat,
amit eddig oly sok helyr l kaptunk.
Azt is reméljük, hogy a jó kapcsolatok továbbra is megmaradnak
és az egyesületünk tud úgy er södni, mint egy diófa.

Mez gazdasági hírek, információk
Id szer tennivalók
November havában járunk, ami
már a fagyokat, a rossz id t is jelentheti. El kell végeznünk azokat
a munkákat, amit még a fagymentes, szélcsendes, száraz id ben
megtehetünk. Az szi lemosó permetezésre els sorban a kártev k és
betegségek elleni hatékonyabb védekezés érdekében van szükség, a
permetezéssel jelent sen gyéríthetjük az áttelel kórokozók létszámát. Ilyenkor nem csak a gyümölcsfákat, a bokrokat, díszfákat
kell permetezni, hanem a rózsabokrokat és a sz ket is, s t, érdemes minden fából készült építményt is, mert a deszkák repedéseiben is sok kártev talál téli menedéket. Permetezésre környezetbarát, az emberi egészségre ártalmatlan, rézoxiklorid tartalmú készítményeket használjunk.
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A m veletet b séges vízmenynyiséggel, áztatásszer en végezzük, hogy a hatóanyag a növény,
illetve fa minden részébe eljusson.
A téli tüzelés során sok fahamu
gy lik össze, amit sokak nagy bátorsággal kiszórnak a kertbe. A hamu 25-30%-ban kalciumkarbonátot tartalmat, ami a savanyú talajok mészpótlására, kémhatásának
növelésére alkalmas. Ezen kívül
10%-ban kálium, 1-2% foszfor, kis
mennyiségben mikroelemek, nehézfémek találhatók az összetev k
között. Nagyon finom szemcséj ,
ezért talajra szórva gyorsan kifejti
hatását. A növények köré szórva
megvédhetjük az állományt a csigáktól és hernyóktól. A fahamut ne
használjuk együtt nitrogén tartalmú
trágyával. A komposzthoz – a
többi alapanyaghoz viszonyítva –
legfeljebb 3%-os arányban adjuk.
VsMy

Talán nem új diósjen lakosságának, hogy községünkben m ködik
az Önkéntes T zoltó Egyesület.
1888-ban alakult meg diósjen
zoltó Egylet néven. Az el döknek köszönhet en m ködésében
nem volt törés. Tagja vagyunk a
Nógrád Megyei T zoltószövetségnek. Készenléti ügyeletet nem tartunk, ezért a tagok az elérhet ség
mértékének függvényében riaszthatók, és látják el a feladatot. Ennek a csapatnak az ereje szintén
abban az összefogásban rejlik,
hogy ki mennyit áldoz idejéb l és
erejéb l, másokért, a közösségért,
ahol éljük napjainkat.
Az önkormányzat 1999-ben beszerzett egy IFA középkategóriájú
gépjárm fecskend t, ami nagy lépést jelentett a jöv re nézve. El tte
ZUK típusú gépjárm vel rendelkezett az egyesület. Sajnos a fecskenfelszerelés nélkül került hozzánk, ezért minden pályázati leheséget megragadtunk, hogy a gépjárm felmálházását megoldjuk. A
gépjárm fecskend felújítását szintén a sikeres pályázat tette lehet vé.
Felszereléseink és eszközeink
azonosak a hivatásos t zoltóságoknál használtakéval, ezáltal a beavatkozásokat szakszer bben és
hatékonyabban tudjuk ellátni.
Az önkormányzat tulajdonát képez szertárunk két szerállásos, f tött iroda és fürd tartozik hozzá.
Az épület részét képezi egy félereszes toldalék, aminek a korszer sítésére most kerül sor egy sikeres
pályázatból adódóan. Kapcsolatunk
jó a hivatásos és egyesületi t zoltóságokkal, és szükség szerint segítjük egymás munkáját. Az egyesület
és a technika fontossága igazán akkor mutatkozott meg, amikor a hivatásos egységek a tavaszi-nyári
száraz id szakban a területünkön
keletkezett tüzekhez a leterheltsé-

gük miatt nem tudtak vonulni.
Céljaink között szerepel a Köztestületi T zoltóság létrehozása.
Ennek a megvalósulásához a feltételeket meg kell teremteni.
Rendszeresen részt veszünk a
megyei és a kistérségi t zoltóversenyeken. Ifjúsági fiú- és leánycsapatunk figyelemre méltó eredményeket tudhatnak maguk mögött.
Az önkormányzat támogatása
nagyban hozzájárul ahhoz, hogy
ködésünk folyamatos legyen. Itt
szeretnék köszönetet mondani támogatóinknak, akik valamilyen
formában segítik egyesületünk
munkáját.
Pályázatainkat a BM OKF által
kiírtakra nyújtottuk be. Kett ezerl eddig elnyert összeg: 4.650.000
Ft. Több alkalommal nyújtottunk
be pályázatot a BMK által kiírt felhívásra is. Ezek szintén sikeresek
voltak, ami 1.600.000 Ft-ot jelentett. Összegezve: 2000 és 2006 között elnyert összeg: 6.250.000 Ft
A pályázatok technikai eszközök
beszerzésére, járm vek és eszközök felújítására, szertárépület felújítására, korszer sítésére kerültek
kiírásra. Egyesületünknek a honlapján sok információ érhet még
el,
amely
megtekinthet
a
www.diosote.hu-n.
Tagságunk létszámának b vülését szívesen vesszük azoktól, akik
tenni szeretnének e területen közösségünkért.
Ez alkalommal szeretném felhívni a figyelmet, hogy f berendezéseinket és tartozékait ellen rizzük, vagy ellen riztessük, megel zve a nagyobb bajokat, mivel
megérkezett a f tési id szak.
Bízom abban, hogy az egyesület
tagjai egymásért és a bajbajutott,
segítségre szoruló emberekért továbbra is összefogva, csapatként
próbálja meg végezni feladatait.
Kabai Lajos

A Cigány Kisebbségi
Önkormányzat hírei
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat november 7-én tartotta els ülését. Megtárgyaltuk a 2007-es év
költségvetését, megvitattuk a következ év legfontosabb tennivalóit. Megbeszéltük, mik lesznek jöre a legjelent sebb rendezvényeink. A közelg Mikulás ünnep tennivalóit is megszerveztük.
A Romalehop együttes három tagja, Virág Gizella, Virág Viktor és
Demeter Rita tanfolyamon vettek
részt Budapesten. Az ott tanult táncokat fogják megtanítani az együttes többi tagjának is. A húsztagú

csoport az utóbbi években komoly
sikereket ért el különféle versenyeken, fesztiválokon, szép hírnevet
szerezve magának. Legközelebb
november 24-én lépnek fel Balassagyarmaton, egy tehetségkutató
versenyen.
2-8.
osztályos
gyermekeinket
Kriska György tanár úr készíti fel
vers- és prózamondó versenyre. A
versenyz k számára helyi válogató
versenyt tartottunk november 13-án
az iskolában. Az ott legjobban szerepl k juthattak tovább, s vehetnek
részt a tehetségkutató verseny következ fordulóján.
Virág Sándor
C. K. Ö. elnöke

8. oldal

a diósjen i önkormányzati képvisel testület lapja

Ismét él a futball Diósjen n
Nagyon egyszer en lehetne kezdeni írásom. Ismét feléledt a futball
Diósjen n. Hamvaiból már nem
is tudom hányadszor alakult újjá
a futballcsapat. De ne rágódjunk a
múlton, el kell felejteni.
Most van egy csapat, van egy
morálisan kit
egységet alkotó
társaság. Egy korosztály, aki mindig is szeretett volna így, ilyen felállásban játszani. Csak „jeneiek”.
Nem szabad elfelejteni azokat az
embereket sem, akiknek köszönhetjük, hogy most létezünk, játszhatunk, és együtt lehetünk vasárnaponként. Két ember, akit a szíve és
sportszeretete
hajtott,
hogy
Diósjen n legyen futball csapat, e
két ember nem más, mint Pergel
István és Józsa Csaba. Szó szerint az utolsó pillanatok m ve volt
az, hogy most kijelenthetjük, van
csapat Diósjen n, és ezt a szó szoros értelmében lehet érteni. De ne
feledkezzünk meg a támogatóinkról sem, aki a mezvásárláshoz járult hozzá, Horváth Attila és Pergel Csaba, aki a mezeket juttatta el
kedvezményes áron az egyesület

számára. Itt szeretném mindenkinek megköszönni, hogy a pályát
pályává varázsoltuk a kezdetekben,
és itt már lehetett érezni ez tényleg
egy CSAPAT.
Most azon munkálkodunk, hogy
egy tettrekész vezet séget állíthassunk fel, akiknek segítségével
egy kerek egész lenne a mi kis csapatunk. Nagyon nagy feladat az öltöz rendbetétele, kulturált formába öntése, ami azt hiszem a mi feladatunk lesz társadalmi munkában.
A csapat próbálja meghálálni
mindazok bizalmát, akik bíznak
bennünk és buzdítanak, kilátogatnak a pálya szélére. Lehet ségünkhöz mérten tudásunk legjavát
adjuk minden vasárnap, azért hogy
magunknak is bizonyítsuk, hogy a
„diósjenei” srácok is tudnak, és
nem felejtették el a focit az id
alatt sem, míg idegen emberek játszottak ott, ahol a „jenei” srácoknak
kellett volna. Már csak annyit:
HAJRÁ SRÁCOK, HAJRÁ JE! (egy taps, jobb láb lendít)

Iskolai sport
Az általános iskolában a mindennapos testnevelés megvalósulását a
kötelez testnevelés órák mellett a
diáksport egyesület foglalkozásai
biztosítják. Jelenleg a következ
csoportokban sportolhatnak tanulóink:
játékos torna az 1-3. osztályosok
részére heti két alkalommal,
kosárlabda a 3. osztályosoknak,
heti két alkalommal,
kosárlabda a fels tagozatosoknak, heti három alkalommal,
labdarúgás az ovisoknak hetente
kétszer,
labdarúgás az 1-2. osztályosoknak heti háromszor,
labdarúgás a 3-4. osztályosoknak
heti háromszor,
az 5-8. osztályosok a megyei serdül bajnokságban szerepelnek, k
hetente kétszer edzenek és minden
hét végén bajnoki mérk zésen vesznek részt. Itt szeretném megjegyezni, hogy a serdül csapat mintegy
200 ezer Ft m ködési költségét a
Berkenye csapata fedezi, cserébe a
csapat Diósjen -Berkenye néven
vesz részt a bajnokságban.
A foglalkozások hatékonyságát
új sporteszközök beszerzésével tudtuk segíteni, ugyanis az sz folyamán két pályázaton is sikeresen sze-

Segítsünk, hogy szebb
legyen a karácsonyuk!
A CivilDió Egyesülethez érkezett
egy névtelen felajánlás, mely szerint jutassunk el, egyenként tízezer
forint érték
ajándékcsomagot
(melyek legf képpen élelmiszert
tartalmaznak) karácsonykor a leginkább rászoruló tíz diósjen i kisnyugdíjashoz.
Ezt a felajánlást szeretnénk kib víteni, hogy minél több rászoruló
id skorú érezhesse a Karácsony
melegségét! Ezért kérünk mindenkit, aki tud és szeretne ehhez a felajánláshoz csatlakozni, keressen fel
bennünket.
Szeretnénk, ha idén együtt segíthetnénk azoknak, akiknek a Karácsonyi asztalra egyébként nem jutna ünnepi étel.

Köszönet

2006. november hó

KÖZLEMÉNYEK
Önkormányzati bizottságok
megválasztott vezet i:
Dr. Nagy Anna - Pénzügyi, ellen rzési és településfejlesztési bizottság
Alaksa Mihály - Jogi, ügyrendi,
pályázatkezel és közbiztonsági bizottság
Dr. Laczkovszki Gy
- Szociális, egészségügyi és környezetvédelmi bizottság
Pátyodi Csilla - Oktatási, m vedési, ifjúsági, sport és turisztikai
bizottság
*
Következ képvisel testületi ülés
id pontja: 2006. november 24-én
17 óra. Az ülés nyilvános. Napirend: 2007. évi költségvetési koncepció, helyi adórendeletek felülvizsgálata, azok végrehajtása, adóellen rzések tapasztalatai.

*
Felhívjuk az ingatlantulajdonosok
figyelmét arra, hogy az ingatlanaik
el tti közterület, vízelvezet árkok, és járdák tisztántartására,
valamint a járdák szükséges téli
síkosságmentesítése kötelez feladatuk.
Közterületen mindennem
zgyújtás, falevél, szemét égetése tiÖnkormányzati Képvisel testület los!

Köszönetünket fejezzük ki Mikita
János, Marton István, Varga János, Vasas Mihály, Freistag János,
Székely József, Bier Béla, CivilDió
Szabó Béla Egyesület és még sokak támogatásáért, akik az új képvisel testület
megalakulása óta segítették munkánkat.

repeltünk. Az egyiken 110 ezer, a
másikon 120 ezer Ft támogatásban
részesültünk.
További anyagi segítséget jelentett, hogy az elmúlt évben az 1%-os
adófelajánlásokból 125 ezer, az
idén pedig 53 ezer Ft jutott sportegyesületünk számára. Ezúton is
szeretnék köszönetet mondani
azoknak, akik az adójuk 1%-át a diáksport egyesületünk számára ajánlották fel!
Az elmúlt évekhez hasonlóan az
idén tavasszal is szeretnénk úszótanfolyamot szervezni a Váci uszodába.
Négyf s csapatunk készül a MeFerenc olimpiatörténeti vetélkere, amelyre januárban kerül sor.
Két sportágban a mi iskolánk
rendez megyei diákolimpiai dönt t:
márciusban az 5-6. osztályos kosárlabdában, májusban pedig az 1-2.
osztályosok labdarúgásban mérk znek meg.
Továbbra is szeretnénk ápolni kiépült sportkapcsolatainkat Balassagyarmat, Vác különböz iskoláival,
akikkel több sportágban is gyakran
vetélkedünk.
Józsa Csaba
testnevel
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