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Barangoló
Börzsöny…kis Hazánk egyik kiemelked szépség gyöngyszeme.
Vajon ismerjük-e eléggé? Értékeljük-e azt az ajándékot, hogy ily
csodálatos helyen élhetünk?
Huszonegyedik
századunkra
számunkra is kinyílt a világ. Egyre
több hazánkfia nyaral külföldön
„nem elérhetetlen ábránd a Földközi-tenger, az Egyiptomi piramisok,
vagy Itália kincsei”.
De vajon bebarangoltuk-e sz kebb pátriánk, Diósjen környékét? Ismerjük-e a Börzsönyt, a
„magyar Svájcot”, ahogy térségünket az idelátogatók már évszázaddal ezel tt is emlegették.
Legközelebbi útjuk során – hazafelé jövet – akár a jen i, akár a
nógrádi útra befordulva lassítsanak, álljanak le egy jó kilátású
helyen, szemléljék meg a Börzsönyt, a tájból kiemelked szép
zöld szigetet, kicsiny országunk
legkevésbé feltárt hegységét, legjobban zárt erd rengetegét. Közben pillantsunk Diósjen re. Talán
a többi környez településnél is
jobban megközelíti, szinte az erd
szegélyéhez tapad, lombszoknyája
fodraiba kapaszkodik.
Közelebbr l még gyönyör bb ez
a táj… Éles hegygerincek, meredek hegyoldalak, mély völgyek,
hegyes csúcsok, zárt fenséges erk. A völgyek halkan csörgede, vagy éppen köveket görget
patakjait nagyszámú
tisztaviz
forrás táplálja. A hegygerinceken
taréjok, a csúcsokon sziklaoszlopok – a földtörténet évmillióinak
mementói állnak. A hegyoldalak
id s templomcsendes bükkösei
ünnepélyességet árasztanak. A
tölgyesek tisztásain der sen játszik
a napfény. sszel valóságos színorgia tárul szemünk elé. A bükkösök r t „börzsöny” színét a juharok
sárgára színez dött levelei, a közé-

jük ékel
vadcseresznye és körte
pirosa váltogatja. A rezg nyár
lapos levélnyelét a legkisebb szell
is táncra készteti. Az erd gyepszintjén, tisztásain, rétjein ezernyi
növényfaj díszlik. Moha borítja a
kövek oldalait, a cserjék ágai édes,
vagy fanyar gyümölccsel terheltek.
E növényvilághoz kötötten – a
szorgos hangyától a gímszarvasig
terjed állatvilág él. Foltos szalamandra araszol a párás völgyek
alján, zöld gyík surran a köves déli
oldalakon. Havasi cincér napozik a
letört bükkfa csonkján, szép m
pókháló feszül a szálló rovarok
útjában. A hegység madárvilágának – fajban és egyedszámban való
gazdagsága szinte egyedülálló.
Képi és természeti értelemben
rendkívüli érték ez a táj… Ezért
vált védetté, ezért lett Duna-Ipoly
Nemzeti Parkká. „Park”, amelybe
tanulni, pihenni, felüdülni jöhetünk. És „Nemzeti”, mert mindanynyiunk közös kincse. Meg rzésében is közös felel sségünkkel.
A Jen i Napló további számaiban egy ismerked sétára invitálom
meg Önöket ez évszakoktól függetlenül gyönyör területre. Oda,
ahol minden pillanatban, minden
lépésünk során más és más látnivaló, újabb varázs tárul szemeink elé.
Akár a madárdalos tavaszi rügyfakadás, akár a rétek nyári színpompája idején, akár az szi levelek
lehulló aranysz nyegén járunk,
akár a téli zúzmarás némaság idején visz erre az utunk.
A következ kben bemutatom –
persze csak kivonatosan – a hegység kialakulását, vízrajzát, növényés állatvilágát, kultúrtörténeti értékeit.
Kísérjenek el „felfedez kirándulásra” kedves Barátaim …!
Teszáry Károly

Jöv re, Önökkel, ugyanitt!
A község képvisel testülete és a
Karitász csoport közös rendezésében szerveztük meg május 11-én
az Id sek Napját az általános iskolában.
A gyönyör tavaszi id ben szervezett rendezvényre legnagyobb
örömünkre sok id s korú ember
fogadta el meghívásunkat, s tisztelt
meg bennünket részvételével.
Tóth János polgármester úr köszönt je után a fiatalabb korosztályok képvisel i kedveskedtek
sorukkal. Az óvodások pünkösdöl je nyitotta a programot. Az
általános iskolás gyermekek verseket szavaltak, az énekkar szép
tavaszi dalcsokrot adott el , a zeneiskolások hangszeres zenével
gyönyörködtették vendégeinket.
Igazi meglepetés volt az óvó nénik
énekkara és néptánca. Bernát Katalin az id skorról mondott megható verset.
Az ünnepi m sor közben a
konyhában elkészült a finom vacsora, amit a Képvisel testület és a
Karitász csoport tagjai szolgáltak
fel. A gulyás után rengeteg ízletes
sütemény, bor és üdít került az
asztalokra.
A hangulatos zenér l Csabuda
Péter gondoskodott, aki a Nyugdíjas Indulót is megtanította vendé-

geinknek.
Az este csúcspontja a vacsora
után következett el, amikor a K szirt Táncegyüttes lépett színpadra.
Kifulladásig ropták, fergeteges
hangulatot teremtve táncaikkal. A
legutolsó m sorszám után felkérték a vendégeket is egy-egy fordulóra. A jókedvet csak fokozta,
amikor a táncos fiúk leányruhába
öltözve jelentek meg, s kértek fel
férfiakat. Az este végére igazi „buli
hangulat” alakult ki. A csillogó
szemekb l úgy láttuk, mindenki
igen jól érezte magát, nem bánta
meg, hogy elfogadta meghívásunkat.
Köszönettel tartozunk a rendezvény támogatásáért a szervez kön
túl a Bagó & Bagó cégnek, Marton
Istvánnak, Kiss Veronikának és
Kucsera Balázsnak, Molnár Istvánnak, Miklós Istvánnak, az általános
iskola dolgozóinak. Köszönjük a
sort adók és felkészít ik áldozatos munkáját, és mindazok segítségét, akik hozzájárultak a rendezvény sikeres lebonyolításához.
Bízunk benne, hagyományt tudtunk teremteni, és bízvást reméljük: jöv re, Önökkel, ugyanitt
találkozunk!
Pátyodi Csilla
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Beszámoló a képvisel testületi ülésr l
Tervezett április havi képvisel testületi ülését 24-én tartotta meg a
diósjen i képvisel testület.
Az ülés el tt Dr. Körtvélyesi
Katalin a 2007-2013-as id szak
pályázati lehet ségeir l tájékoztatta a meghívott helyi vállalkozókat.
A testületi ülés f témája beszámoló a május 1-i rendezvény el készületeir l, iskola és óvoda
komplex min sítési és értékelési
programjának megvitatása, és beszámoló a 2006. évi költségvetés
végrehajtásáról.
Tóth János polgármester a testületi ülések között eltelt id szak
eseményeir l alábbiakban tájékoztatta a testületet:
A KÖZÖD programban való
részvételünk sikeres volt. Diósjelakosságának egy része megmutatta, hogy az összefogás ereje
képes megoldani olyan feladatokat, amelyek más körülmények
között egyáltalán nem, vagy csak
tetemes anyagi vonzattal valósíthatók meg. Joggal bizakodhatunk, hogy legközelebb még
többen vesznek részt hasonló
társadalmi összefogásban.
Április 17. – A június 23-án
megrendezend
három napos
lovas-napok el készítésér l folytattam megbeszélést Benda Péterrel, az esemény szervez jével.
Házy Tamás vállalkozóval beszélgettünk diósjen i ingatlanaival kapcsolatos terveir l.
Április 25. – Nógrád-megyei
Foglalkoztatási Tanács Szécsényben tartott összejövetelén
tartottak tanácskozást a térségi
foglalkoztatásról, melyen én is
részt vettem.
Április 26. – A jegyz asszonynyal közösen alkotmányjogászt
kerestünk fel Budapesten, hogy a
szennyvízberuházással kapcsolatban kialakult helyzetr l tájékoztatást kapjunk esetleges esélyeinkr l. A beszélgetés bíztatónak bizonyult.
Május 15. – Kistérségi megbeszélés Rétságon. Témái: vízgazdálkodás, fahulladékok hasznosítása, súlyponti kórház kérdése
voltak.
A közoktatásról szóló törvény
el írása szerint a diósjen i óvodának és általános iskolának is el
kellett készíteni saját min ségirányítási rendszerükhöz kapcsolódó
komplex értékelési rendszerüket.
Az értékelési rendszer célja többek
közt a dolgozók teljesítményének

megítélése, az emberi er források
fejlesztése a teljesítmény növelése
érdekében.
Az elkészített anyagokat az intézményvezet kkel megvitatta és
elfogadta.
Bizottsági beszámoló a 2006 évi
költségvetés végrehajtásáról.
A Képvisel testület döntött az
egészségügyi objektum fölötti
önkormányzati lakások eladásáról.
Eszerint, a hivatalos értékbecslésben meghatározott piaci áron kínálja fel megvételre a benne lakóknak.
Ad hoc bizottság alakult azzal a
feladattal, hogy a Jen i strandfürd
leltár és állapot szerinti átvételét
végezze el. Paróczy Csaba bérl és
az önkormányzat (mint tulajdonos)
között fennálló 10 éves bérleti
szerz dés ebben az évben járt le.
Május 18-án rendkívüli testületi
ülésen a strandfürd leend bérl jével, Vámos Andrással találkozott
a képvisel testület, témája a nyitással és a további üzemeltetéssel
kapcsolatos feladatok egyeztetése
volt.
A Raiffeisen Bank Balassagyarmati fiókjának vezet je tájékoztatót tartott a képvisel knek, arról,
hogy a bank milyen szolgáltatásokat nyújt önkormányzatok számára.
A képvisel testület minden elkötelezettség vállalás nélkül hallgatta
meg a tájékoztatót.
A CivilDió egyesület, közkincs
pályázat benyújtásával további
anyagi forrást akar szerezni az
önkormányzat tulajdonában álló
Dózsa György úti ingatlan (leend
civilház és könyvtár) fejlesztésére.
A pályázat el írja, hogy nyertes
pályázat esetén az ingatlan tekintetében 10 évig funkcióváltás nem
lehet. Az önkormányzat, mint tulajdonos az ehhez szükséges nyilatkozatot megtette. Sok sikert a pályázat elnyeréséhez!
A képvisel testület megtekintette a Közösségi házra eddig beérkezett látványterveket. A lakosság
számára is láthatóvá válnak a látványtervek, ha sikerül a tervez irodák hozzájárulását megszereznünk.
A hátralév id ben egyéni kérelmeket bíráltak el a képvisel k,
melyek közlésére nincs jogosultságunk.
A következ közmeghallgatással
is egybekötött képvisel testületi
ülés id pontja:
2007. június 8-án 16 óra. Minden
érdekl
t szeretettel várunk.
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Tehetséggondozás és eredményei
az iskolában
Mottó: „Tehetséges az, aki adottságai, képességei alapján magas szint
eredményekre, teljesítményekre képes az élet valamely tevékenységi
területén.”
Az általános iskolai oktató- lyen eredményeket értek el az elnevel munka igen sokrét , a tanu- múlt években.
lók képességeihez, érdekl déséhez
Fodor Illés tanár úr évek óta kéis igazodó. A ma iskolájában igen
szíti fel tanulóit, hogy eredmédifferenciáltan kell foglalkozni a
nyesen szerepeljenek a körzeti, a
tanulókkal, hogy fejlesszük készsémegyei, az országos és nemzetgeiket, képességeiket, jártasságaiközi közlekedésismereti versekat.
nyeken. Legsikeresebb tanulói
A tanulók egy részénél ez azt jeBacskay Péter, Hornos Tamás,
lenti, hogy a minimális követelMolnár Anita, Gembolya Gerg
ményszint teljesítéséhez is nagy
voltak; jelenleg Gembolya Gábor
segítségre van szükségük. Részükszerepel igen eredményesen.
re az iskola fejleszt -felzárkóztató
Hornosné Molnár Zsuzsanna tafoglalkozásokat, korrepetálásokat
nárn angol nyelvb l készíti fel a
szervez.
tanulókat, hogy az országos verA tanulók másik részét – akik
senyeken is kiválóan szerepeljeönmaguk is mindent megtesznek
nek. Minden évben több tanufejl désük érdekében, jó, illetve
lónk jut el pl. az Oxford
kiemelked teljesítményekre képeCompetition országos verseny
sek – képességfejleszt , tehetségdönt jére. Eredményes szereplégondozó foglalkozásokkal igyeksükért gér Eszter, B gér Kataszünk a kimagasló teljesítmények
lin, Dibuz Dániel, Papp Zsófia,
eléréséhez segíteni.
Gere Noémi Angliába is eljutott,
Iskolánkban kialakult egy olyan
több tanulónk pedig egy hetes
sokrét tevékenységrendszer, ahol
angol nyelvi tábori részvételt
minden tanuló megtalálhatja a szányert.
mára érdekes, a tehetségét fejleszt
Czmorek Lászlóné és Zámpory
foglalkozást.
Edit tanárn k matematikából kéEbben a tanévben is 14 szakköri
szítettek fel sok tanulót hogy
csoportban mintegy 120 tanulónk
eredményesen szerepeljenek a
kétheti rendszerességgel mélyíti el
tanulmányi versenyeken. Közütudását, gyakorolja a megszerzett
lük a legsikeresebbek az utóbbi
ismereteket, készül a tanulmányi
években:
Dibuz
Dániel,
versenyekre a természettudománySzedelényi János, Józsa Márton.
okhoz, az idegen nyelvhez (angol),
Jónás Marietta tanárn földrajz
a társadalomismerethez, a m véfelkészít i is sikereket hoztak
szetekhez kapcsolódóan.
Fritz Istvánnak, Laki Balázsnak,
A M vészeti Iskola tagozatain
akik a középiskolában is kiemel56 tanuló fejleszti képességeit a
ked eredményeket érnek el.
hangszeres zene (zongora, harmoFodor Illésné tanárn a terménika, furulya, szintetizátor), a képszetismeret, a biológia ismeretvészet, az el adóm vészet
anyagát elmélyítve készítette fel
(dráma) területein.
legsikeresebb tanulóit, Dibuz
A Diáksport-egyesület 6 csoDánielt és Dibuz Orsolyát.
portjában közel 100 gyermek futJónás Marietta és Fodor Illésné
ballozik, kosárlabdázik, atletizál.
tanárn k készítették fel az elmúlt
Mindezekhez biztosítjuk a tárgyi
tanévben azt a csapatot, akik
feltételeket (internet, nyelvi labor,
megnyerték a TIT Kárpátkönyvtár, rajz tanterem, hangszemedencei komplex természetturek, tornaterem, sportpályák).
dományos vetélked t. A csapat
A szül k, a tanulók ezeket a
tagjai
Szedelényi
János,
szolgáltatásokat – a m vészeti isGembolya Gerg , Kovács Viktor
kola foglalkozásai kivételével – inés Dibuz Orsolya voltak.
gyenesen vehetik igénybe.
Sok tanulónk (Kriska Ádám, SinEzeken a foglalkozásokon egész
ka Sándor, Fenyvesi András, Laévre megtervezett, a tanulók diffeki Balázs, Dibuz Dániel,
renciált fejlesztését segít munka
Szedelényi János) lett helyezett a
folyik. A legeredményesebb, a legmegyei kémiaversenyen, s jutott
tehetségesebb tanulóink körzeti,
be az országos kémiaverseny
megyei, országos, s t nemzetközi
dönt jébe.
versenyekre is eljutnak, eredméDovák B. József tanár úr felkényesen szerepelnek.
szítésének köszönhet en képz Csak néhány példát említek arra,
vész-palántáink (Végh Borbáhogy a tehetséggondozás eredméla, Kiss Veronika, B gér Eszter,
nyeként a jól dolgozó, a képességegér Katalin, Molnár Anita,
iket tudatosan fejleszt tanulók miPatkós Adél, Papp Zsófia, Dovák
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Csenge Zsófia, Dovák Virág Eszter, Dovák Kincs Katica, Dovák
Panka Gyopárka, Kelemen Mercédesz, Suriny Balázs) helyezettjei a megyei versenyeknek; országos és nemzetközi versenyeken értek és érnek el szép eredményeket.
Józsa Csaba tanár úr futball- és
kosárlabdacsapatai
rendszeres
résztvev i és gy ztesei a körzeti
és megyei dönt knek, Koplányi
Eszter, Csabuda Mária és
Szosznya Krisztina atlétikában
országos dönt kbe jutottak.
Ebben a tanévben Józsa Márton
8. osztályos tanuló matematikából, Gembolya Gábor 7. osztályos tanuló közlekedési ismeretl, Suriny Balázs 5. osztályos és
Kelemen Mercédesz 6. osztályos
tanulók rajzversenyen kerültek
országos dönt kbe.
A lista nem teljes, tovább sorolhatnám még a tehetséges, a kiemelked en szerepl tanulókat, akik
eredményeikkel is öregbítik iskolánk jó hírnevét.
Mint azt a bemutatott képességfejleszt területek és eredmények
mutatják, iskolánkban igen sokréen és eredményesen folyik a tehetséggondozás.
Mindennek 3 feltétele van: legyenek tehetséges, tenni akaró tanulók; a feladatot felvállaló pedagógusok és olyan iskola és fenntartó, amely biztosítja ehhez az anyagi és személyi feltételeket. Mindez
Diósjen n – jelenleg is – megvan.
Ebben a tanévben egy újszer
formája indult be a tehetséggondozásnak iskolánkban – a váci
Boronkay György Szakközépiskolával együttm ködésben. A II. fél-

év folyamán a 4.-5.-6.osztályok érdekl
tanulói (~14 gyermek), a
középiskola egy tanára (Tóth Eszter fizikus-kémikus) és két kiemelked en
tehetséges
tanulója
(iskolánk régi diákja Laki Balázs,
és Oláh Máté) irányításával tudományos munkába kapcsolódtak be.
Azt a radon-mérést dolgozták fel,
amelyet a térség településein
(Diósjen n is) végeztek el az elmúlt években, s amely egyedülálló
országosan is.
Megismerkedtek a tudományos
kutatás alapjaival, dolgoztak a középiskola laboratóriumában, számításokat végeztek, segítették a mérések összesítését. Ez a tevékenység
els eleme volt annak a kapcsolatrendszernek, amely kialakulhat a
diósjen i Általános Iskola és a
Boronkay György Középiskola között. A két iskola vezetése megállapodott abban, hogy 2007. szeptemberét l több területen (várhatóan
matematika, angol, természettudományok) közös tehetséggondozást
végez.
Diósjen egy olyan tudásközpont „Tudásvár” lehet, ahol nemcsak a helybeli, hanem a környékbeli települések gyermekei is különleges, kiemelt tehetséggondozás
részesei lehetnek.
Nagy kihívás ez iskolánk, neveink, tanulóink számára – megfelelni a magasabb elvárásoknak, a
tehetséggondozás (országosan is)
újszer formájának.
Eddigi munkánk, eredményeink
alapján vállaljuk ezt a feladatot –
ezzel is a település, a szül k, a tanulók érdekeit szolgálva.

Dr. Túrós András az Országos
Polgár r Szövetség elnöke kiemelked polgár r tevékenysége elismeréséül Pobori Ferenc polgár rt
a Polgár r Érdemkereszt arany
fokozata kitüntetésben részesítette.

Fény-képek - kiállítás a rétsági
vel dési központ galériájában

A virtuális világok korát éljük.
Lassan egy képz
vészeti bemutatót is meg lehetne rendezni
és nyitni az interneten. Megnézhet k a képek, elolvasható a
megnyitóhoz írt köszönt , s t
akár meg is hallgatható az elhangzott beszéd. És naponta
akár újra meg újra vissza lehet
látogatni ... (A retsag.net portálon tulajdonképpen meg is teheti
aki személyesen nem tudott részt
venni a programon.)
Egy igazi kiállítás mindezt
nyújtja, de éppen attól izgalmakkal
teli m vészeti és társasági alkalom,
hogy itt találkozhatnak a régi ismesök, ember és ember, alkotások
és néz k, az alkotó és a közönség.
Május 4-én éppen ilyen bens séges
alkalomra került sor a rétsági m vel dési központ galériájában.
Mondhatni családias hangulatban
köszöntötték egymást a jelenlév k.
Végh Borbála Karolina kiállítását
"avatni" jöttek össze barátok, csaMocsári Gergely ládtagok, érdekl k.
igazgató
Els ként Dovák B. József és
gyermekei zenéltek, mintegy családi zenekar. Ahogyan az elhangzott,
szereplésük apropója, hogy a fiatal
kiállító képz
vészettel való
ismerkedést a diósjen i iskolában
Dovák B. József tanár úrnál kezdte,
és olyannyira megszerette ezt a
világot, hogy élethivatásnak választotta az alkotást.
Köszönt t a bemutatkozó alkotó
nagybátyja, Dr. Végh Károly irodalomtörténész, a Pet fi Irodalmi
Múzeum marketing igazgatója
mondott. Gondolatainak egyik f
vonala, hogy ebben a digitális
világban, amikor könnyen és egyszer en készülnek felvételek, ahDr. Bende Péter zoltó vezér r- hoz hogy valódi képek szülessenek
nagy a Magyar T zoltó Szövetség a technikától lényegesen fontosabb
elnöke Gróf Széchenyi Ödön emlékplakett elismerésben részesítette
a t zvédelem érdekében kifejtett
példamutató tevékenységéért Varga Ferenc (Piktor) diósjen i önkéntes t zoltót. Mintegy negyvenen vettek át elismerést a Vadászteremben tartott ünnepségen.
Gratulálunk a kitüntetésekhez!

Kitüntetettjeink
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az a képesség, ahogyan az alkotó
meg tudja mutatni, miként látja a
világot a fényképez gép lencséjének segítségével.

Dobai Szabolcs heged játéka
tette még ünnepibbé az estet egy
Szerenád el adásával. Zongorán
kísért Baka Gábor.
Tulajdonképpen 3 m faj mesterveit láthattuk. Remek üvegtárgyakat, hiszen Végh Borbála Karolina a képz
vészeti Szakközépiskolában végzett üvegtervez
szakon. Láttunk képeket - színes
rajzokat, akvarelleket, festményeket - és sok-sok fotográfiát. Különös játéka a véletlennek - vagy
nagyon is tudatos választása a rendez nek – hogy a fotókat egybefogó üveglapok csillogása mintegy
bevonta a néz t az elkapott pillanatok világába. A legtöbb képr l
visszaköszönt saját kíváncsisága,
mosolya, s ezekkel együtt szemlélhette a m vészi fényképeket.

Forrás: retsag.net – Girasek Károly
riportja.
A teljes anyag elérhet a fent
említett honlapról.
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Anyák napján minden Édesanyának!
Anya mindenhol van kerek e világon, de Édesanya – az én Édesanyám – csak az enyém ezen a
földön!
Tavaszi illatot hord felém a szél,
madárcsicsergést l hangos a rét,
köszöntelek Természet!
Köszönöm, hogy megszülettem
és megajándékoztál egy anyával,
akit Édesanyámnak hívhatok. Tudom, ma már nem „szokás” így
hívni Titeket, de akárhogyan is
mondom: Anya, Mama, Mami,
Mamuska, vagy csak egyszer en
Anyám!
Köszönjük az életet, amit t led
kaptunk, köszönjük a gondoskodást, köszönjük, hogy bel lünk,
apró emberekékb l Embert neveltetek!
Nem tudunk ígérni semmit, de
adni annál többet!
- Ki szeretetet!?
- Ki még több szeretetet!!?
- Ki a legtöbb szeretetet!
Anyák napján minden Édesanyának kívánok er t, egészséget, hitet
és bölcsességet, hogy Mindenki
boldog legyen! Isten éltesse az
Édesanyákat!
Csókásné Mikita Ildikó
óvó néni
a Diósjen i Napköziotthonos
Óvoda nevel testülete nevében

Kicsiny madár vagyok én
kicsiny nótát tudok én.
Cipity L rinc
és egy kicsi nyaf-nyaf-nyaf.
—————————————
Bolygó zápor
Libben - táncolva:
Ragyognak a sugarak,
Nem fagy be a kis patak.
Dalolj vígan te madár,
Süss fel drága napsugár!
Emberre, virágra.

Néhány gondolat május havában
Pünkösd a keresztény világ ünnepe, a Szentlélek eljövetelének emléknapja. Ennek egyháztörténeti
leírására méltatlan e lapunk, de a
hív ember akár katolikus, református, vagy más vallású, ismeri
ennek történetét.
Emellett számos ránk maradt,
vagy olvasható néphagyomány is
kapcsolódik az ünnepi körhöz.
Példaként említve a pünkösdi király- és királyné-választást. Azt is
tartották, hogy a pünkösdi harmat
csodás szépít szer, az e napon
szedett gyógyfüvek varázser vel
bírnak. Pünkösdhétf a határjárónap, melyen áldást kérnek a vetésre.
Jelen világunkban nap, mint nap
halljuk, látjuk és tapasztaljuk, hogy
felborult az erkölcsi értékrend. Sok
példát sorolhatnánk fel erre, talán a

környezetünkb l is, de ha mi az
örök igazsághoz ragaszkodunk,
egyenes lelk en kell vállalni döntéseinket, keresve a megvalósítás
szépségét, a következetes erkölcsi
tartásunkat. El kell vetnünk a mai
álságos, számtalan kisebb-nagyobb
hazugsággal terhelt világunk erkölcsi normáit. Azzal a gondolattal is
kifejezhetnénk: Nem az a boldog,
akinek mindene megvan, (nem
tudjuk ugyan milyen áron, milyen
erkölcstelen lehet ségekkel) hanem, aki megelégedett.
Arany János versidézetéb l is
felismerhetjük a körülöttünk változó világot:
„Hajt az id gyorsan – rendes útján eljár –
Ha felülünk, felvesz, ha maradunk, nem vár;
Változik a világ: gyengül, ami er s,
És er s lesz, ami gyenge volt azel tt.”
Vsmy

Ház körüli teend ink májusban
Ebben a hónapban a vegetáció
er teljes fejl désnek indul, ezért
nagy gondot kell fordítani az id ben végzett gyomirtásra, öntözésre,
növényvédelemre és a tavaszi tápanyag-utánpótlásra.
A gyümölcsköt déshez, valamint az er teljes hajtásképz déshez megfelel mennyiség tápanyagot és vizet igényelnek a növények. Ezek a folyamatok a legtöbb gyümölcsterm növénynél
május hónapban a legintenzívebbek. A tavaszi trágyázáskor általában nitrogén kijuttatására fordítanak nagyobb figyelmet, pedig a
többi tápelem kijuttatására is szükség van. A foszfor és kálium negyedét, egyharmadát kell adni
ebben az id ben. A hiánybetegségek ellen (sárgulás, fehéredés,
rossz min ség talaj) kalcium, vas
és mikroelemek pótlására van
szükség.
Ebben az id szakban er södik a
lisztharmat és a varasodás, melyek
tünetei levélen és termésen egyaránt megfigyelhet k. Id ben és az
el írt gyakorisággal végzett permetezéssel védhetjük meg növényeinket a kórokozókkal szemben.
Ugyanez vonatkozik a rovarkártekkel szembeni védekezésre,
hiszen az id járás kedvezett az
áttelelésükre, ezért sok a hernyó,
levéltet , egyéb rovar, no meg a
kertünket ellepi a csiga, a föld alatt
szintén sok a kártev . Ha nem is
tudjuk teljesen irtani, de megfelel
vegyszerekkel ritkíthatjuk és mérsékelhetjük kártevésüket.
Az id járást figyelembe véve
igényelnek megfelel gondozást a
már elültetett gumós növények,
díszcserjék, valamint a gyep is. A

változékony id , a május eleji
fagy, majd ezt követ en a nagy
meleg a levetett, csírázó, fejl
növényekre stressz-hatással van,
amit a megfelel önözéssel, lombtrágyázással, mikroelemek pótlásával „gyógyíthatunk”.
Biovédekezés, ha a terméskötés
idején az öntöz vízbe egy rész
csalánlevelet vagy más folyékony,
biológiai trágyát keverünk 1:8
arányban, és ezzel 10-14 naponként öntözünk.
Most már látjuk, hogy kevés
gyümölcsre számíthatunk az idén,
tehát próbáljuk megmentetni azt,
ami megmaradt. A növényvéd szerek id nként változnak, van
amelyik megsz nik (pl.: a hosszú
évek óta használt Bancol) több szer
átkerül a szabadforgalmú kategóriából a feltételes forgalmú kategóriába. Felhasználás el tt minderr l
érdekl djünk.
A kisállatoknál – csirke, kacsa,
liba, macska, kutya – is védekeznünk kell a különböz el forduló
él sköd k
(tetvek,
bolhák,
madártet atka, tyúktet , penészev
gabona bogár, stb.) ellen. Minderre
megfelel szereket vásárolhatunk.
A fert zéseknek sokféle táptalaja
lehet, ezért inkább a megel zésre
kell ügyelnünk: friss takarmány,
kell h mérséklet és min ség
ivóvíz, vitamin utánpótlás, tiszta
ól.
Mint falun él emberek, a hagyományok mellett a korszer
tartástechnológiai betartása, valamint a növények, állatok iránti
szeretet várja t lünk a jó munkavégzést.
Vsmy

Református Egyház életéb l

Április 22-én vasárnap az istentisz- likusok meghívására több egyháztelet után került sor a lelkészvá- tagunk vett részt a jótékonysági
lasztásra. Ez alkalommal Csuka koncerten, melyet a parókia felújíTamás lelkipásztor (ny. tábori tására szerveztek. Ez alkalmon a
püspök) szolgált, és világi képvise- szekszárdi református énekkar és
ként Csuka István. A presbitéri- szólóénekesek szerepeltek.
Május 5-én több egyháztag részum által választásra javasolt
Gottfrid Richárd lelkészt a válasz- vételével került sor a temet és
tásra jogosult választók titkos sza- környékének rendezésére. A rend
vazással nagy többségben megvá- megtartása, a szemét kijelölt helyre
való elhelyezése mindenkinek saját
lasztották.
Isten áldását kérjük az el ttük felel ssége, de egyben példamutatás is.
álló útra, a szolgálatra.
Május 6-án a kisgyermekek
„Bátran, büszkén és tudatosan kell
vállalnunk múltunkat, hittel kell köszöntötték m sorukkal az édesjöv nk felé fordulnunk, hogy év- anyákat, nagymamákat.
online.hu; otteva@starjan.hu
Május 20-án került sor a konfirszázadok múlva is magyarul be2. Az OFA pályázata m köd kis- széljünk, magyarul álmodjunk, és mációra, melyre a felkészítést
Koncz Zoltán lelkipásztor végezte.
vállalkozások fejlesztését, és a magyarul imádkozzunk.”
Április 29-én a nógrádi evangé- Konfirmált 4 lány és 4 fiú.
roma munkanélkülieket foglalkoztatni kívánó kisvállalkozásokat
támogatja. A támogatás mértéke 75
Öreg gazda szerint
-90%. A kiírás lehet vé teszi haOrbánnak a napja hogyha fényes
Pünkösd-napi esésre
szongépjárm vek beszerzését is.
A
vincellér
mint
a
páva
kényes.
ne várj áldást vetésre.
Határid :2007.06.30
Május hava h vössége
vebben: www.ofa.hu (VF/2007) Mint az áldozócsütörtök
Olyan lesz szi id tök.
A gazdának üdvössége.
folytatás a 6. oldalon
Vsmy

Pályázatok
1. A GKM pályázata azokat a
hazai mikro-, kis-, és középvállalkozásokat támogatja, melyek romákat foglalkoztatnak vagy foglalkoztatni akarnak a jöv ben, vagy
nem foglalkoztatnak, de a romák
helyzetét, esélyeit javíthatják. A
támogatáshoz 35% önrész szükséges.
Keretösszeg: 250 millió forint
Határid : 2007.06.11.
E-mail: postmaster@hatarst.t-
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zoltóverseny
sagárdon
Május 12-én sagárdon, a Nógrád
Megyei T zoltó szövetség tartotta
megemlékez ünnepségét versenynyel egybekötve. Három csapattal
indultunk. Diák fiúcsapatunk III.
helyezést ért el, ifjúsági leánycsapatunk II. lett, és feln tt férfi csapatunk a VI. helyen végzett. Az
ifjúsági leánycsapat tagjai:
Bacskai Mónika, Bacskai Katalin,
Schmittinger Nikolett, Vincze Katalin, Csernik Erzsébet, Szosznya
Krisztina
A diák fiúcsapat tagjai:
Pálinkás Flórián, Turcsi Tamás,
Turcsi Attila, Horváth Krisztofer,
Varga Dániel, Varga Zoltán
Feln tt férfi csapat tagjai:
Potholeczki Imre, Boros Szilárd,
Klúcsik István, ifj. Klúcsik István,
Schmittinger Tamás, Varga Ferenc
Gratulálunk csapatainknak a jó
szerepléshez!

Kedves Barátaim!
A „nagy” és okos emberekre mindig szívesen néztem fel, termetükl, nemükt l, színükt l, származásuktól függetlenül.
A fennhéjázó, munkakerül ,
lopásból, csalásból, betörésb l és
mások kihasználásából él ket viszont kívánom „valahová”.
Itt üzenem azoknak a senkiknek,
akik az utóbbiak közt érzik magukat, hogy erejüket ne a pincék,
víkendházak, ellenük nem vétett
zárak és egyszer ajtók felfeszítésére használják. A felfeszegetett
rácsok miatt könnyen más rácsok
mögött találhatják magukat.
Ha nem tudnak mit kezdeni
erejükkel és idejükkel, úgy jelentkezzenek a Polgármesteri Hivatalban, vagy nálam is lehet, és hasznosabb munkát ajánlunk számukra.
U.i.: Azt a létrát, amit valahonnan eltulajdonítottak a „derék”
betör urak, a gazdája nálam átveheti.
Berki András

Ünnepvárás
Erd k, rétek, mez k:
terítsétek eléje sz nyeget!
Amikor erre jön:
virágok, nyíljatok el tte ki.
Pacsirták: énekeljetek!
Patakok: csengjetek, nevessetek!
Galambok: búgjatok!
A nagy mez legyen dallal tele,
és napsugárral, fénnyel, szerelemmel,
csak tavasz legyen akkor és kacagás,
szemeinkben ne lásson könnyeket…
Erd k, rétek, mez k:
terítsetek eléje sz nyeget!
Én majd csak nézni fogom t,
és imádkozva szüntelen.
Ha rám se néz, ha meg se lát,
megcsókolom a lábai nyomát:
nekem ez lesz a legszebb ünnepem!
Wass Albert

Majom vagy ember

5. oldal

Képriport a majálisról

Mit gondolsz magadról te balga?
Azt mondod, hogy tudsz fára mászni.
Fentr l szeretsz kiabálni, parancsot osztogatni.
Mintha nem lenne fölötted még valaki,
aki megrázza alattad az ágat.
Lepottyansz, s rájössz, hogy csak az söd volt majom.
A tied, nem az enyém, mert törtetsz fölfelé.
Ragaszkodsz a csalárdsághoz, melyet el nem eresztel.
Rájöttem - majom vagy ember.
Mit kezdesz magaddal, id ddel, pénzeddel?
Herdálod a mások gy jtött vagyonát.
Nem tör dsz vele, hogy mily keservesen szerezte,
Csak néked legyen erszényed, s hasad tele.
A vadon törvénye uralkodik: ki er sebb,
ki ügyesebb - látszatra elfogadtatik.
Ráébredsz a keser valóságra egyszer,
hogy ketrecbe zárt majom vagy ember.
Mit tudsz az életr l, a keletkezésér l?
Hallottál Istenr l, a mindenek teremt jér l?
Tudod, hogy téged is alkotott?
Tudod, hogy nem a fa ágáról hozott?
A fa két ága megmentett, visszahozott
A gazda figyel szeme...
a rajta szenved : Istennek visszaadott.
Légy érte hálás, öleld át azt a fát!
Földi lény vagy, uralkodj magadon.
Tudd meg, hogy ember vagy, nem majom!
Azt gondolod, megértél már e földi életre.
Tudsz felegyenesedve járni, enni, inni, szórakozni.
Hordában érzed jól magad, ahol ölsz, rabolsz.
Másokat kordonok közé szorítol, rajtuk er szakoskodol.
Magad Istennek képzeled. Senkit nem szeretsz.
Vigyázz! Ne ugrálj - f leg a fán!
Könnyen leeshetsz. A lent lév kárörvendve kinevet.
A földön se basáskodjál, nem áll jól neked.
Ezt jól kif ztük...
Ha így haladsz emberb l újra majom leszel.
Diósjen , 2007-02-24
B.B.

Minden benne van?

KÖZLEMÉNYEK
Nyugat-Nógrád Vízm Kft.
telefonszámai
Az alábbi telefonszámokon hívható
központunk, ahonnan a kívánt
mellék kapcsolható:
06/35/300-588, 301-473, 301-436.
301-795, 06/30/9035-498
Vízdíjszámlával kapcsolatban a
következ közvetlen telefonszámon is lehet érdekl dni: 301-802
Nógrád Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
új telefonszámai
Titkárság:
telefon: 32/521-030, 32/521-040,
32/414-196
fax: 32/521-031
Ügyelet:
telefon: 32/521-032, 32/411-131
fax: 32/521-041

Húzták kicsik és nagyok...

Gólyapár
a Kossuth Lajos út egyik
villanyoszlopán

A szervez k

Három generáció

Hogy számolok be err l a parlamentben?
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CivilDió tagtoborzó

Virágtartók
Május 12-én, szombaton folytatódott a "KÖZÖD" program napján
megkezdett köztéri virágtartók
készítése. Ez alkalommal még
többen gy ltünk össze, így most is
gyorsan ment a munka. A rönkök
még nem készültek el egészen.
Némi alakítás után megtelnek földdel, virággal és ezek után kerülnek
ki a helyükre.
Mi, az elkészítésében eddig részt
vettek, és ezek után részt vev k

csak remélni tudjuk, hogy minél
tovább díszítik a falu köztereit a
virágtartók és a bennük virágzó
dísznövények.
V. M.
Május 21-én folytatódott a munka. Köszönet minden résztvev nek,
a képen nem szerepl knek is, többek között az id sebb korosztály
képvisel inek, Marton Lajosnak és
Dudás Mártonnak .
Tóth János

Az elektroszmog
A modern technika napjainkban
minden háztartásban jelen van. Az
elektromos berendezések megkönnyítik életünket, azonban az
el nyök mellett érdemes megvizsgálni a káros hatásokat is, melyekl igen kevés tájékoztatást kapunk,
mind a gyártóktól mind a médián
keresztül. Egy említésre méltó
példa:
Aki vezeték nélküli telefont
használ, az olyan sugárzásnak teszi
ki magát, mintha egy mobilátjátszó
állomástól száz méterre állna.
Az elektronikai eszközök folyamatosan termelik a káros sugárzásokat. A következ ket tegyük, ha
védekezni szeretnénk a láthatatlan
veszéllyel szemben:
Lefekvéskor mobilunkat ágyunktól a lehet legtávolabb helyezzük
el, így elkerülhet az álmatlanság
és a reggeli fáradékonyság.
Ha mobiltelefonról hívunk valakit, a kapcsolásig körülbelül 3-4
másodperc telik el, ez id alatt a
legveszélyesebb a telefonunk, ekkor tartsuk el a fejünkt l, és csak
akkor tegyük vissza, miután létrejött a kapcsolás.
Autóban lehet leg keveset tele-

fonáljunk, a gépjárm vek fémszerkezete miatt a sugárzás nagymértékben feler södik. A headset viselése, f ként a vezetékes, valamelyest mérsékelheti a káros sugárzásokat.
Ha igénybe vesszük a mikrohullámú süt t, lehet ség szerint ne elé,
hanem mellé álljunk, de a legjobb,
ha a konyhából is kimegyünk ez
id alatt.
Éjszakára nem elég, ha kikapcsoljuk a számítógépet és a tévét, a
konnektorból is ki kell húzni a
hálózati kábelt.
A régi típusú monitorok elé nem
tanácsos szembe ülni, hiszen a
tévét sem 50 centiméterr l nézzük.
Érdemes egy kissé elfordítani és
oldalnézetb l dolgozni vagy játszani rajta.
Budapesten már épülnek olyan
házak melyeket különleges grafitszigeteléssel és elektromos mez
megszakítóval szerelnek fel.
Diósjen n maradjunk a kézenfekv és ingyenes megoldásoknál:
kikapcsolni és kihúzni a hálózatból
az adott elektronikai eszközt! (A
maradhat!)

folytatás a 4. oldalról

4. Országos Kis Jankó Bori
Hímz pályázat

Csabuda Péter

3. Egész életen át tartó tanulási
program- Comenius tanárképz A magyar népi hímzések és viselekurzusok
tek hagyományainak meg rzésére
és továbbfejlesztésére bárki pályázAz Unió valamely tagállamában hat.
lehet továbbképzésen részt venni Határid : 2007.06.01, 2007.06.09
tanároknak és óvodai nevel knek.
vebben: Hagyományok Háza,
A nyertes pályázó a támogatás 80 Népi Iparm vészeti Osztály, 06-1%-át kapja meg euróban.
201- 8734
Határid : 2007.05.31, 2007.10.31
vebben: info@tpf.hu,
Csabuda Péter & Valkó Kornél
http://www.tka.hu

A CivilDió Egyesület május 19-én
ünnepelte az els születésnapját.
Az alapító- és az azóta az egyesülethez csatlakozó tagok kisebbnagyobb lelkesedésének köszönheen részt vettünk több rendezvény
lebonyolításában. Minden ilyen
alkalom után felötlött bennünk,
hogy ha több tagunk lenne, sikerülne több segít t magunk köré csábítani, akkor sokkal színvonalasabb
rendezvények jöhetnének létre,
olyanok, melyek felkelthetik a
vidékiek érdekl dését és ezáltal
nagyobb látogatottságra szert tehetne falunk.
Tudjuk, hogy aki igazán tenni
szeretne a környezetéért, az megtalálja a lehet séget – ha másképp
nem, akkor azzal, hogy rendben
tartja az ingatlanja el tti járdát,
területet, esetleg virágokat is ültet
oda.
Nagy szeretettel várjuk tehát
azokat, aki szeretnének csatlakozni

a CivilDióhoz. A tagfelvételnél
nincs sem alsó, sem fels korhatár.
A legfontosabb, hogy aki tag szeretne lenni, az ismerje meg az alapszabályunkat, illetve hogy munkájával segítse az Egyesületet. Ezek
mellett tagdíjat is kell fizetni, melyet a CivilDió Egyesület m ködésére és a célok elérésére fordítunk.
Fontos még egy belépési nyilatkozat kitöltése, melyet (az alapszabállyal együtt) le lehet tölteni a
www.civildio.hu internetes oldalról, vagy az Egyesület elnökségi
tagjaitól lehet kérni.
Reméljük, hogy tevékenységünkkel továbbra is segíthetjük
Diósjen fejl désének el mozdulását. Mert ahogyan azt már sokszor
idéztük Harry Lorayne-tól:
„Egy gödör ásását leszámítva
kevés dolog van, amit rögtön legfelül lehet kezdeni.”

Helyi termék – Közös érték
A CivilDió egyesület az októberi
DióFesztiválon helyi termékek
bemutatóját és vásárát tervezi.
Szeretnénk felhívni mindazok
figyelmét, akik Diósjen n saját
maguk által készített, termelt termékkel rendelkeznek – étel, ital,
kézm ves termék, stb. - vagy
szeretnének bemutatkozni ezekkel,
éljenek a lehet séggel és készüljenek.
Mi az a helyi termék?
Mindaz, amit nem Spanyolországból, Chiléb l, Ausztriából, … importálnak, amit nem az ország
másik feléb l szállítanak, hanem
helyben készül. Legyen az akácméz, fonott kosár, kecskesajt, a
szomszéd néni által készített lekvár, hagyomány rz kézm ves
portéka vagy sorolhatnám. Amit
nem futószalagon készítenek, nem
tömegcikk, hanem egyedi, mégis
min ségi. S t, amir l tudjuk, hogy
mib l van. Ami 51%-ban helyi
hozzáadott értéket (munkaer vagy
alapanyag) tartalmaz. Helyi specialitás.
Sajnos ezek értékesítése sokszor
nagyon nehéz, pedig érdemes lenne. Helyben a helyieknek vagy a
településre látogató nyaralóknak,
turistáknak, vendégeknek.
A szobi térségben pl. a követkehelyi termékek találhatók: málna, ribizli, pékáru, méz, lekvár,
Eladó bontott cserépkályha.
Érdekl dni: 06 (30) 619-0173
Május 31-ig még akciós áron
kaphatók Stihl f kaszák és
Viking f nyírók a Gazdaboltban.
Kaphatók továbbá
szivattyúk, locsolótöml k,
kerti szerszámok...

savanyúság, sajt, tej, túró, hímes
tojás, gyöngyékszer, fonott kosár,
fafaragás, csuhébab, b rdíszm
(b vebben: http://magosfa.hu/
helyitermekek)
Miért jó a helyi termék?
Egyrészt, mert tudjuk, mit veszünk
meg, mit eszünk meg. Ennek célja
nem az, hogy valaki vagy akár egy
család megélhetését fedezze, viszont kereset, - nyugdíj kiegészítésnek nagyon jó.
Másfel l, mert kivesz félben lév
tárgyak, ételek, technológiák, hagyományok stb. maradhatnak meg
az utókornak. Mert jól es érzés a
helyi címer, név olvasása a csomagoláson. Mert serkenti és er sítheti
a termel k közötti együttm ködést.
Vendégcsalogató és úgy hiszem, jó
érzés, ha a helyi terméknek és termel jének, ezáltal a település jó
hírét messzire viszik. Mert büszkék
lehetünk rá, hogy ilyet máshol nem
kapni, mert egyedi. Mert ez a miénk.
A felsorolt, szobi térségben található termékek nem ismeretlenek
nekünk, diósjen ieknek sem. Mégis, a miénk, az itt termelt akácméz
más, mert itt készült. A kézimunka
is más, mert helyi motívumok díszítik, és minden egyéb itt készült
termék más, mert diósjen i, a miénk! Legyünk büszkék rá és mutassuk meg szélesebb körben is!
A Jen i Napló
2007. májusi számának
nyomdai költségeit
Szalay Antal
alpolgármester
vállalta magára.

2007. május hó

a diósjen i önkormányzati képvisel testület lapja

Judo
A Cserhát -L. Judo Klub az elmúlt
hónapban komoly min ségi eredményeket ért el. Még fél év sem
telt el, ám klubunk már most elérte
azt a pontszámot, amely alapján
tavaly az országos rangsor középmez nyében végzett. Az országos
diákolimpiai dönt n az önköltségen részt vev k a Diósjen i Általános Iskola képviseletében versenyeztek, és három versenyz is
pontszerz helyen végzett, méltón
képviselve iskoláját, és faluját.
Öt versenyz nk az Észak – Kelet
Magyarországi Regionális Szövetség válogatottjaként Bécsben vett
részt versenyen. Az egyetlen
diósjen i válogatott, Kovács Dorottya – képünkön – nem véletlenül végzett a dobogón! Bizonyítja
ezt, hogy a bécsi verseny után egy
héttel Miskolcon a Diákolimpia
országos dönt jén is dobogóra
küzdötte fel magát.
Szeretném felhívni a figyelmet
egy 24 kg-os kislányra, Fricz Eszterre, aki – 1999-ben született –,
csak két év múlva éri el a versenyi kort, de már kétszer állt fel
idegenben a dobogóra, és legközelebb a Szeged melletti nemzetközi
versenyen képviseli faluját, bízunk
benne, hogy eredménnyel!
A szügyi versenyz ket Benke
Csaba, a diósjen ieket
rincz
Dezs készítette föl.

Népi id - és
termésjóslatok
Szaniszló veri a diót (Sokszor elfagy e napon)
Pongrác, Szervác, Bonifác, három
fagyos szentek.
Hogy ne bántsák a sz t füstöljenek kendtek.
A fagyosszentek napjain nem szabad kapálni, mert nem fog teremni
a sz .
Ha a hangyák ide-oda futkosnak,
vagy a kemény utat kifúrják, es
lesz.
Emil napján ha esik az es , b séges termés várható.

7. oldal

Börzsöny kupa

04. 22. Abony,
junior Országos Bajnokság
Meszjár Ákos
81 kg 7.
04. 22. Lábatlan,
országos diákverseny
Fricz Eszter
E 24 kg 2.
Rózsa Dávid
C 52 kg 1.
Klinger Gábor
C 36 kg 5.
Csendes Réka
A 56 kg 1.
S 55 kg 3.
Benke Máté
E 26 kg 3.
Cservenák Mihály C 36 kg 3.
Cservenák Rita
B 36 kg 3.
Benke Áron
B 36 kg 3.

2007. április 28-án megkezd dött a n i kispályás labdarúgó kupa versenysorozat a Börzsöny kupáért, melyet a Diósjen i Sportegyesület
ajánlott fel a sorozat gy ztesének.
A résztvev csapatok: Kemence, Letkés, Szalka I. (Szlovákia),
Szalka II. (Szlovákia), Diósjen

04.30. Bécs, nzk.
Cservenák Rita
36 kg 7.
Kovács Dorottya
+ 52 kg 3.
Gál Regina
48 kg 2.
A Diósjen SE elnökének megnyitóját követ en elkezd dött a
sorozat els felvonása Diósjen n.
A résztvev csapatok két pályán,
mérk ztek meg egymással.
A játékid 2x15 perc, közte 5
perc szünettel, majd a következ
mérk zésig 20 perc pihen vel.
Következ versenyeink:
Minden csapat 4 mérk zést ját05. 19. Sb, Jb DO Baja
05. 26. Domaszék, nzk. A, B, C, D, szott.
A kemény, de sportszer játék
E
(E-1999, D-1998, C-1997, B-1996, után a csapatokat és a szurkolókat
a Diósjen i Sportegyesület vendéA-1995, S-serdül , J-junior)
gül látta egy-egy tál pörkölttel,
rincz Dezs amit a játék ideje alatt Csurja László által vezetett szakács csapat
készített el mindenki legnagyobb
megelégedettségére.
Köszönet illeti az egyesület
tagjait és támogatóit az áldozatos
munkáért, amellyel alkalmassá
tették a sporttelepet a rendezvény
lebonyolítására.
Ki kell emelni a színvonalas és
korrekt játékvezetést, Józsa Csaba
és Kovács Gergely személyében.
2007. május 12-én folytatódott a
i kispályás labdarúgó kupa
05. 06. Miskolc,
Diákolimpia Országos Dönt
Mezei Péter
C 49 kg 7.
Csendes Réka
A 56 kg 4.
Kovács Dorottya
A +56 kg 3.
Gál Regina
B 49 kg 1.

versenysorozat a Börzsöny kupáért Kemencén.
Kemence község polgármesterének megnyitó beszédével 10 órakor megkezd dött a második versenynap.
A kemény, helyenként durva és
szikrázó, de jellemz en sportszer
játék után a csapatokat és a szurkolókat a Kemencei Sportegyesület és
a Polgármesteri hivatal vendégül
látta finom falatokkal. A büfét
Drégelypalánk és Vidéke Takarékszövetkezet biztosította, mely a
diósjen i csapatot díjmentes ellátással szponzorálta.
Köszönjük azok támogatását,
akik a játék feltételeit, az ételt, az
ásványvizet és az üdít italokat
biztosították.
Következ fordulók id pontjai:
2007. 06. 23. 10 óra Letkés
2007. 09. (a nap még nem ismert)
Szalka (Salka – Szlovákia)
Eredmények a következ oldalon

Május havában
– régi gazdanaptár
Szirom borzong a fán, lehull,
fehérl illatokkal alkonyul
A hegyr l h vös éj csorog,
lépkednek benne lombos fasorok
Megbú a fázós kis meleg,
vadgesztenyék gyertyái fénylenek.
Diósjen i hirdet knek
lehet séget ad
a Jen i Napló szerkeszt sége
ingyenes hirdetés
egyszeri elhelyezésére.
A megjelentetni kívánt szöveget,
melynek terjedelme nem
haladhatja meg a 20 szót,
a szerkeszt ségnek
juttassák el.

Állnak: Haljárszki Mihályné (Ica), Harsányiné Bálint Rita (Rita),
Hanzliné Kaliczka Bernadett (Berni), Csonkáné Lendvai Terézia (Teri),
Újhelyi Tiborné (Ildi), Újhelyi Ildikó (Baby)
Térdelnek: Miklós Márta (Márti), Monostori Lászlóné (Marcsi), B gér
Jánosné (Móni), Megyeri Lászlóné (Zsike), Haljárszki Dóra (Dóra),
Pappné Freistág Melinda (Linda)

8. oldal

a diósjen i önkormányzati képvisel testület lapja

a diósjen i forduló eredményei
Letkés

Letkés

Letkés
Forgács
Letkés

Szalka I.
Simonka
Czibula
Horváth
Diósjen
Kaliczka (3)
Haljárszki (2)
Szalka I.
Kolada
Szalka I.
Szalka II.

Diósjen

- Szalka I.
0:4
Kolada (2)
Simonka
Czibula
- Kemence
0:5
Lantos
Beini Aida (3)
Beini Kinda
- Szalka II.
1:3
Rákóczi (2)
öngól
- Diósjen
0:6
Kaliczka (3)
Csonkáné (2)
Haljárszkiné
- Szalka II.
3:2
Dudek (2)

- Szalka II.
Gyuricsek

5:1

- Diósjen
Haljárszkiné
- Kemence
- Kemence
Pesek (2)
öngól (2)
- Kemence
Lantos

1:1
0:0
0:4

0:1

a kemencei forduló eredményei
Letkés
Bartos D.
Letkés
Simon Á.
Letkés
Forgács D.
Letkés
Szalka I.
Kolada
Diósjen
Kaliczka B.
Szabó M.
Szalka I.
Kolada (2)
Bednár
Szalka I.
Kolada
Bednár
Szalka II.
Diósjen
Kaliczka B.
Haljárszkiné

- Szalka I.
Bednár (2)
Dávid
- Kemence
Pesek D.(2)
- Szalka II.
Dudek Bea
- Diósjen
- Szalka II.
Rákóczi L.
- Szalka II.
Rákóczi L.

1:3

1:2
1:1
0:0
1:1

Gondban a Sportegyesület
bajnokságot nyer a feln tt férfi labdarúgócsapat!
Csapatunk a jó és áldozatos munkájával nagy ”gondot” okoz az
Egyesületnek! Bajnok lesz! Ez már
látszik a bajnokság vége el tt 3
fordulóval.
Örüljünk! Készül djünk az ünneplésre! Feljutunk a megyei II.
osztályba, ahol a helyünk valójában is van!
Mit jelent ez? Ismét vihetjük
településünk jó hírét szerte a megyében! Diósjen megint napi
témává válik távolabbi településeken is. Több fiatalt vonhatunk be
az aktívan sportolók közösségébe.
Hiszen a magasabb osztályban már
nem elég, ha csak feln tt csapatunk vitézkedik. Itt már az ifi korosztályt is aktívan versenyeztetni
kell. A fiataloknak is helyt kell
állni!
Tehát: b víteni kell a keretet.
Meg kell alakítani az ifi csapatot.
El kell látni szereléssel, el kell
készíteni igazolásukat, meg kell
oldani sportorvosi ellen rzésüket,
biztosítani kell az edzési lehet séget, a kulturált öltöz i feltételeket.
Na és persze be kell fizetni a nevezési díjat, ki kell fizetni az utaztatást (hiszen az ifi még nem utazhat
saját autóján, saját keresetéb l) és
a játékvezet i díjakat is.
Tehát gond van! Nagyon nagy
gond!
Mindig felmerül a következ
kérdés: mib l fizessünk?
Néhány szót a tervezett költségekr l:
A férfi csapatunk a megyei III.
osztály 2007. I. félévének tavaszi
fordulóinak idejére tervezett költ-

2007. május hó
nek egyesületünk pártoló tagjainak.
Pártoló tagjainkat ellátjuk éves
bérlettel, és meghívást nyernek az
egyesület egyéb rendezvényeire is.
Milyen megterhelést jelent ez? A
pártoló tagsági díj éves összege
magánszemély esetén: 5.000.- Ft,
vállalkozás esetében: 10.000.- Ft.
Joggal kérdezik: És a szponzorok? Természetesen mi is keressük
és várjuk azon vállalkozásokat és
cégeket, akik fantáziát látnak egy
vül egyesület támogatásában.
Akár reklámot, akár a saját dolgozóik egészséges sportolási lehet ségének biztosítását látják egyesületünk támogatásában.
Kérem, ne lep djenek meg, ha
egyesületünk tagjai közül valaki
felkeresi és felkéri Önöket, hogy
lépjenek be az egyesület pártoló
tagjainak soraiba. Kérem, ne utasítsák el. Hiszen mindenkinek van
egy fia, lánya, unokája esetleg
dédunokája, akinek egyre nagyobb
szüksége van az egészséges testmozgásra. Aki ha elfárad a tanulásban, a munkában, nálunk, az egyesületben aktív sportolással pihenheti ki a mindennapok fáradságát.
t!
Ha olyan sportot szeretne zni,
ami még nincs az egyesületen belül, akkor akár új szakosztályokkal
és tevékenységekkel is b vítheti
azt!
Természetesen aki csak éves
bérletet kíván váltani, arra is mód
és lehet ség nyílik.

ségvetése: 441.000.- Ft (Ez esetben
a serdül csapatunk költségeit a
berkenyei Sportegyesület állja,
mivel az
színeikben szerepelnek!!)
A férfi és ifi csapatunk a megyei
II. osztály 2007. II. félévének szi
fordulóinak idejére tervezett költségvetése: 981.000.- Ft.
2007. évi összesített tervezett
költség: 1.422.000.- Ft
Mib l áll össze a II. félév költsége?
Serdül csapat ránk es része
(másik felét Berkenye állja)
150.000.i csapat
60.000.Közm (víz, villany, gáz)
200.000.Kötelez feladatok (pálya karbantartás, festés, f nyírás, hitelesítés, …)
41.000.Játékengedély
120.000.Nevezési díj
130.000.Sportorvos
6.000.Játékvezetés
120.000.Útiköltség
100.000.Joggal merül fel ismét a kérdés:
mib l?
Az önkormányzat éves költségvetéséb l (az Egyesület támogatására)
400.000.Egyesületi saját bevételek:
300.000.Tagdíjak, szponzorálás 722.000.És ez az utolsó tételsor adja fel
a leckét!
Kérem, éljenek a felkínált leheEz a 722.000 forint. Ezt a támoséggel!
Támogassák az egyesülegatást Önökt l szeretnénk kérni!
Hogyan? Szeretnénk, ha Önök tet!
közül, a sportot szeret lakosságból
Hornos Márton
sokan, s t tömegesen jelentkeznéelnök

2:1

- Diósjen
Kaliczka B.

3:1

- Kemence

2:0

- Kemence
Göncöl Dia
- Kemence

0:1
2:0

Börzsöny kupa állása
a II. forduló után
1.
2.

Szalka I.
Kemence

18 pont
16 pont

3.

Diósjen

14 pont

4.

Szalka II.

5 pont

5.

Letkés

2 pont

állnak: Valkó Kornél, Tóth János, Bircsák Tibor, Wisinger Tamás, Gyurkovics Zoltán, Hustyava Péter,
Szaszovszky Tamás, Hanzel János, Mezei András, Józsa Csaba, Hornos Ádám ülnek: Szabó Béla, Simon János,
Varga Sándor, Pergel Csaba, Horváth Attila, Monostori László guggol: Kovács Gergely kapus
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