
MEGHÍVÓ
Diósjen  Önkéntes T zoltó

Egyesülete meghívja
a község lakosságát
2008. május 3-án
11órakor kezd
Szent Flórián napi

ünnepségre a parkban lév
Szent Flórián szoborhoz.

Program:
Ünnepi beszéd.
Jutalmak átadása.
Koszorúzás.

zoltószertár felszentelése,
megáldása.

Felvonulás a további programok
helyszínére, a Kámor panzióhoz.
Mindenkit szeretettel várunk!
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„Egy régi ünnepe ez a magyarságnak
S megvalósítója a szent szabadságnak”

Csodaszép, ver fényes reggelre
ébredtünk 2008. március 15-én.
 Jó  érzés  volt  látni,  hogy  még  az
id járás is kedvezett abban, hogy
minél többen ünnepelhessük a
magyar történelem egyik
legdics bb napját. A református
templom el tt gyülekezett a falu
apraja és nagyja. Az ünnepséget
Csabuda Péter képvisel  úr nyitot-
ta meg Géczi András egykori rím-
faragónk versével, melynek mon-
danivalója szinte egybe cseng mai
korunk, társadalmunk valós problé-
máival, küzdelmeivel. A Himnusz
eléneklése után Tóth János polgár-
mester úr emlékezése felelevenítet-
te a március 15-ei eseményeket.
Kiemelte a helyi illet ség Nagy
Gedeont és Oroszy Pált, akik Pet fi
barátai voltak. Balla Mihály or-
szággy lési képvisel  úr szavai
arra mutattak rá, hogy 1848 törté-
nései és jelen korunk társadalmi
feszültségei között sok a hasonló-
ság. Az emelkedett hangulatú be-
szédek után Hoffmann Edina szé-
pen cseng  énekével örvendeztetett
meg bennünket, majd az általános
iskola 5. osztályos tanulói versben
és táncban mutatták be a szabad-
ságharc eseményeit. Gottfried Ri-
chárd lelkész  úr  imában  kérte  az
Urat, hogy nemzetünk megtalálja a
helyes utat az összefogáshoz és a
felemelkedéshez. A református
énekkar „Ébredj fel alvó Magyar-
ország!” cím  énekével emelte az
ünnep méltóságát. Gy ry Csaba

plébános úr magyarságról szóló
gondolatai lelkesít en hatottak
ránk. A megemlékezés szép szín-
foltja volt, ahogy a helyi K szirt
Néptáncegyüttes korh  jelmezben
elevenítette fel, amikor a verbun-
kos huszárok, borral, dallal, és
tánccal toborozták csatába a pa-
rasztlegényeket. A Szózat hangjai
után koszorúzással emlékeztek a
helyi intézmények vezet i és a
civil szervezetek. Igazi, szívet
melenget  megható ünneplésben
lehetett részünk, ezért köszönet
illeti mindazokat, akik el készítet-
ték, megszervezték és el adták ezt
a tartalmas m sort.

Boros Szilárdné

MEGHÍVÓ
Diósjen  Önkormányzata

2008. május 1-jén majálisra
hívja Önt és családját!

Az ünnepi m sor
15 órakor kezd dik

a Kámor fogadó területén.
A m sorban fellép k:

szirt táncegyüttes
Romale hopp
Gyermek-lakodalmas
Óvodások m sora
Iskolások m sora
Tánczene
Bál
Egyéb programok:
Sárkányrepül k
Íjászok
Él  csocsó
Légvár Bohóc

Mindenkit szeretettel várunk!

A tartalomból:
Önkormányzati hírek

2. oldal
Bemutatkozik a Vadásztársaság

4-5. oldal
Tájékoztató földtulajdonosoknak

7. oldal
Elismerésre méltó

eredmények Borsodban
10. oldal



az É-K Pest Nógrád Megyei Reg.
Hull. Gazd. Társ. gy lésén, ahol a
költségvetés, a hitelfelvétel, vala-
mint a hulladéklerakók rekultiváci-
ós pályázata került megtárgyalásra.
 Február 21-én Balassagyarma-
ton a hulladéklerakónk rekultiváci-
ójával kapcsolatos megbeszélésen
vettünk részt Hustyava Zoltánnal.
Különböz  adatokat kellett szolgál-
tatni, hogy március végén beadható
legyen a pályázat.
 Február 27-én a Sárvári HUKE
és Gáspár János vállalkozóval tör-
tént megbeszélés annak ügyében,
hogy településünkön a szelektív
hulladékgy jtés feltételeit miel bb
megteremtsük.
 Február 28-án Kanyó Szilviával
az Energie Contrakting képvisel -
jével, valamint Valent József ma-
gántervez vel találkoztam.

A Testületi ülésen szerepl
témákban született

határozatok röviden:
 Diósjen  község Önkormányza-
ta a Diósjen i Cigány Kisebbségi
Önkormányzat által beadott költ-
ségvetési támogatási igényt nem
tudja felvállalni.
 A képvisel -testület méltányolta
a Patakpart Egészségügyi Köz-
pont Kft. a strandfürd n 2007-
ben végzett tevékenységét, és
2008. évre vonatkozóan a szerz -
dés fennállásáig a bérleti díjat el-
engedi az elvégzett felújítási
munkák költségeként.
 Március 15.-i ünnepség során a
megszokott helyszínen (Refor-
mátus templom el tti tér) és az
eddigi koszorúzási rendben
(koszorúzás az I. világháborús
emlékm nél) határozza meg az
ünnepség menetét.
 Az Önkormányzat Képvisel -
testülete Tóth János polgármes-
tert felhatalmazza megállapodás -
bels  ellen rzési feladatok ellátá-
sáról – aláírására Rétsági Kistér-
ségi Társulás munkaszervezete-
ként m köd  Bels  Ellen rzési
Szolgáltatóval.
 Döntés született a KEOP, tér-
ségi szint , hulladéklerakók
rekultivációjára kiírt pályá-
zathoz kapcsolódó kötelezett-
ségvállalásról.
 Diósjen  Község Önkormányza-
tának Képvisel  – testülete a He-
lyi Választási Iroda vezet jének,
a szavazatszámláló bizottság pót-
tagjaira tett javaslatát elfogadta.
Szabó István ingatlan megosztá-

sára, a község rendezési tervének
módosítására irányuló kérelmét
támogatja azzal, hogy az hogy az
összes felmerül  költséget kérel-
mez nek kell vállalni.
Diósjen  Község Önkormányzat
Képvisel -testülete pályázatot
nyújt be az Oktatási és Kulturális
Minisztérium Közm vel dési

osztályához, „Fókuszban a
közm vel dés” pályázati témá-
ban.

Beszámoló 2008. február 25-
én megtartott képvisel testü-

leti ülésr l
Polgármester úr tájékoztatója az
el  ülést követ  id szak esemé-
nyeir l:
 Február 1-jén Sahy-ban vettem
részt az Ipoly-hidak konferenciá-
ján, ahol az érintett települések
polgármesterei, parlamenti képvi-
sel k, az Európai Bizottság Regio-
nális F igazgatóságának képvise-

i, civil szervezetek képvisel i,
vettek részt. A konferencia célja,
hogy e kett s perifériában lév  ré-
gió megmaradjon, fejl djön, és az
elnéptelenedési folyamat megálljon
az érintett  az Ipoly völgyében lé-

 településeken. Az Ipoly Euro
Régió ezt felismerve kezdemé-
nyezte az Ipoly–hidak újjáépítését.
 Február 2-án a Civildió Fiata-
lok Diósjen ért Egyesület meghí-
vására a mozgókönyvtár megnyitó-
ján vettem részt több képvisel tár-
sammal együtt. A rendezvényen
szép számban összegy ltünk és
megtekintettük a fiatalok munkáját.
 Február 5-én a Megyei Kataszt-
rófavédelmi Igazgatóság Igazgató-
ja Szabó János ezredes, Juhász
László alez. Balassagyarmatról
Okulenszki Gábor rnagy, Kabai
Lajos helyi Önkéntes T zoltó
Egyesület parancsnoka és Valyó
József elnök úr részvételével meg-
beszélést tartottunk a helyi T zoltó
Egyesület helyzetér l, eredményei-

l, a köztestületté válás szándéká-
ról, lehet ségeir l és a t zoltó ma-
jális megrendezésér l.
 Ugyancsak 5-én Romhányban
voltam az Észak-kelet Pest Regio-
nális Hull. Gazd. Társ megbeszélé-
sén.
 Február 08-án Szalay Antal al-
polgármester úr és Dr. Nagy Anna
képvisel asszony jelenlétében tár-
gyaltunk földtulajdonosokkal, a te-
lekkialakítás ügyében.
 Február 09-én több képvisel -
társammal együtt megtekintettük a
tájháznak kiszemelt épületet, és az
akkor közösségi célra felajánlott
Szilumint.
 Február 12-én Bartha Gyula úr-
ral találkoztam, aki az AMK meg-
alakításában szakért . A megbe-
szélésen jelen volt Mocsári Ger-
gely iskolaigazgató úr is.
 Február 13-án Kistérségi ülésen
vettem részt melynek napirendjé-
ben a következ ket tárgyaltuk:
2008-évi költségvetés megtárgya-
lása jóváhagyása – 2007. évi költ-
ségvetés módosítása – El terjesz-
tés a 2007. évben megtartott bels
ellen rzésekr l. – Bels ellen rzési
feladatok ellátására vonatkozó
megállapodások megkötése. –
Többcélú Kistérségi Társulási Ta-
nács Megállapodásának, valamint
Szervezeti és M ködési Szabályza-
tának módosítása – Turisztikai
Rendezvényprogram megtárgyalá-
sa és jóváhagyása – Egyebek
(járóbetegellátó)
 Február 14-én Gödöll n voltam
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Önkormányzati hírek 2008. március 5-én
vállalkozói fórumot

szervezett az
önkormányzat

képvisel testülete
 A találkozón meghívott vállalko-
zók mellett megjelentek a helyi
egyházak képvisel i, diósjen i
egyesületek, pályázatíró cégek és a
Rétsági Többcélú Kistérség képvi-
sel je. Célja az önkormányzat fej-
lesztési terveinek egyeztetése a
megjelentekkel, helyben felmerül
elképzelések beillesztése a pályá-
zati programokba. Vancsik József a
Real Missio König Kft. ügyvezet
igazgatója elmondta, hogy
Diósjen  átfogó, hosszú távú fej-
lesztési elképzeléseinek megvalósí-
tására programcsomagot állítanak
össze. Fazekas János, a Golan Pro-
dukció BT tulajdonosa kiemelte,
hogy a kisebb, egy-egy konkrét cél
megvalósítására kiírt pályázaton is
fontos a részvétel.
 A jelenlév k fejlesztési elképze-
léseiket címszavakban összegezve
a teljesség igénye nélkül: önkor-
mányzati utak felújítása, járdaépí-
tés, tájház, ravatalozó, közösségi
ház, játszótér, horgászturizmus fej-
lesztése, Jen i-tó iszaptalanítása,
sétautak, tájékoztató táblák, falusi
idill megteremtése, rendezvények,
kiadványok, református templom
orgonájának felújítása, kerékpárút
a tó körül.
 A testületi ülésen történtekr l

vebben tájékoztat a jegyz -
könyv, amit elolvashatnak a pol-
gármesteri hivatalban.
 Következ  testületi ülésre márci-
us 28-én került sor, 17 órakor a
Polgármesteri Hivatal tanácstermé-
ben
Katasztrófa 2008. március 1.

Tisztelt Lakosság!
 2008. március 1-jén er s szélvi-
har pusztított az országban és tele-
pülésünkön. Mintegy 400 méteres
sávban 35 lakóépületben és mel-
léképületben keletkeztek kisebb
nagyobb károk. Az elmúlt évek
egyik legsúlyosabb pusztítását
okozta a szélvihar. A megyében is
a legnagyobb károkat elszenved
települések között voltunk. Ilyen
jelleg  id járással, szélviharral már
az elmúlt évben is találkoztunk, de
akkor kisebb és kevesebb kárt oko-
zott. Sajnos azonban minden jel ar-
ra mutat, hogy egyre több alkalom-
mal kell szembenéznünk hasonló,
hírtelen kialakuló és pusztítóbb
szélviharokkal, esetleg özönvízsze-

 es zéssel, amit elkerülni vagy
megel zni szinte lehetetlen. Ezért
lassan hozzá kell szoknunk, de fel
is kell készülnünk az el re nem lát-
ható, id járás okozta katasztrófák
megel zésére, a velük szembeni
védekezésre, és a keletkezett károk
miel bbi elhárítására. Els sorban
fontos lenne, hogy a lakások ren-
delkezzenek megfelel  biztosítás-
sal, mivel az állam és egyéb szer-
vek anyagi segítséget nem nyújtot-
tak a keletkezet károk enyhítésére.
Az önkormányzatoknak is kevés
lehet sége van forrást teremteni az

ilyen vis maior helyzetekre. Most
is csak abban az esetben kaptunk
volna támogatást, ha az önkor-
mányzat intézményeiben keletke-
zett volna kár. Ennek ellenére a
Megyei Katasztrófavédelmi Igaz-
gatóság mindent elkövetett, hogy
segítségünkre legyen Külön köszö-
net érte. Természetesen a helyi t z-
oltó egyesület a polgár rség és a
lakosság összefogásának köszönhe-

en a károk hamar helyre lettek ál-
lítva a legtöbb ingatlan esetében,
de maradtak még melléképületek,
ahol a helyreállítás elmaradt, és to-
vábbi segítségre volna szükség.
(Az állam kamatmentes hitelt biz-
tosít a károsultaknak.) Volt, aki sa-
ját tartalék cserepét ajánlotta fel a
károsultaknak segítségül, és az
érintett lakók egymásnak is. Nemes
cselekedetnek tartom. A bajban a
legapróbb segítség is sokat számít.
Köszönetet mondok minden közre-

köd nek, aki közvetve vagy
közvetlenül segített a károk helyre-
állításában. Voltak olyan szemé-
lyek, akik ekkor érezték meg, hogy
adott esetben minden segít  kézre
szükség van, ezért jelentkeztek ön-
kéntes t zoltónak és polgár rnek,
segítve ezzel is településünk ka-
tasztrófavédelmi, t zbiztonsági- és
közbiztonsági színvonalának emel-
kedését.
 Az 1999. évi LXXIV. törvény-

l idézve, a következ kre hívom
fel a figyelmet!

„1. § (1) A katasztrófák megel -
zése és az ellenük való védekezés
nemzeti ügy. A védekezés egysé-
ges irányítása állami feladat.
 (2) Minden állampolgárnak, il-
letve személynek joga van arra,
hogy megismerje a környezetében
lév  katasztrófaveszélyt, elsajátítsa
az irányadó védekezési szabályo-
kat, továbbá joga és kötelessége,
hogy közrem ködjön a katasztrófa-
védelemben.”
 Fontosnak tartom, hogy a lakos-
ság tájékoztatása, felkészítése a
várható veszélyekre, id ben meg-
történjen. Természetesen fontos az
is, hogy a médiában (televízió, rá-
dió, internet) megjelen , vagy el-
hangzó felhívások, riasztások ne
kerüljék el figyelmünket. Az Ön-
kormányzatnak, amennyiben mód-
ja és lehet sége nyílik, tájékoztatja
a lakosságot vészhelyzet lehetséges
bekövetkezésér l a rendelkezésére
álló eszközökön keresztül.
 Ezzel kapcsolatban fontosnak
tartom ismét megemlíteni a vízel-
vezet  árkok tisztántartásának, ki-
takarításának szükségességét. Fon-
tos, és minden ingatlan tulajdonos-
nak kötelessége is, hogy az ingatla-
nok el tti árkok átereszek, hidak ki
legyenek takarítva. Ezáltal csök-
kenthet  annak veszélye, hogy egy
hírtelen nagy mennyiség  csapadék
lehullása során, a lakóházak pincéit
vagy egyéb épületrészeket veszély
fenyegessen, illetve a ki nem taka-
rított árkokból kifolyó víz az út-
padkát elmossa. Az önkormányzat-
nak is sok eldugult áteresze és fel-
tölt dött árka van, amelyeket fo-
lyamatosan takarítunk és állítunk
helyre annak érdekében, hogy mi-



2008. március hó2008. március hó2008. március hó 3. oldal3. oldal3. oldala diósjen i önkormányzati képvisel testület lapjaa diósjen i önkormányzati képvisel testület lapjaa diósjen i önkormányzati képvisel testület lapja
nél kevesebb gond merüljön fel.

Március 15.
Az 1848-as forradalom 160. évfor-
dulóját ünnepeltük március 15-én.
Az ünnepre készült az önkormány-
zat képvisel -testülete, az iskola
diákjai, a református énekkar, a he-
lyi civil szervezetek, hogy közös
megemlékezésünk méltó legyen
1848 szellemiségéhez. Az ünnep
hangulatát az el adott m sorok tet-
ték színessé. Az ünnepi helyszínt,
és az oda vezet  útszakaszokat
nemzeti szín  lobogókkal díszítet-
tük. Sok magyar embernek a nem-
zeti szín  zászló még jelent vala-
mit, hiszen van a világnak olyan tá-
ja ahol, ha meglátják, megcsókol-
ják. Arra számítottunk, hogy eset-
leg egy-kett  elt nik. Arra viszont
nem, hogy a zászlók közül néhány,
a Jen -patak mocsarában fog he-
verni, mert valakinek vagy valakik-
nek zavarta a szemét. Abban bí-
zom, hogy ezt meggondolatlan
gyermek, vagy gyermekek csele-
kedték.

Diósjen -Kemence összeköt
út!

Tisztelt Lakosság!
 Ezúton tájékoztatom Önöket,
hogy az Erdészetnél igényelhet
áthaladási engedély erre az útsza-
kaszra. Az engedélyt, Zanati Lász-
ló erdészetvezet nél lehet kérni,
személyesen, telefonon vagy inter-
neten, melyet ingyenesen a rendel-
kezésére bocsátanak minden
diósjen i kérelmez nek. Az adott
kérdésben még folynak a tárgyalá-
sok.

Tóth János
polgármester

Diósjen  Község Önkor-
mányzata Képvisel -

testületének
2/2008. (II. 29.)  rendelete

az önkormányzat
2008. évi költségvetésér l

Diósjen  Községi Önkormányzat
Képvisel -testülete az államháztar-
tásról szóló – többször módosított
– 1992. évi XXXVIII. törvény
65.§-a alapján az önkormányzat
2008. évi költségvetésr l az alábbi
rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya
1.§ A rendelet hatálya  a Képvise-

-testületre és annak bizottságaira,
a Polgármesteri Hivatalra és az ön-
kormányzat felügyelete alá tartozó
intézményekre terjed ki.
2.§ (1) Az államháztartási törvény
67. § (3) bekezdés alapján a cím-
rendet a (2)-(4) bekezdés szerint ál-
lapítja meg.
 (2) Az önállóan és a részben
önállóan gazdálkodó költségvetési
szervenként m köd  intézmények
– külön-külön – a 3. számú mellék-
let szerint alkotnak egy-egy címet.
 (3) A Polgármesteri Hivatal
igazgatási kiadása önálló címet al-
kot.
 (4) A Polgármesteri Hivatal költ-

ségvetésében szerepl  – nem intéz-
ményi – kiadások a  3. sz. mellék-
let szerinti felsorolásban – külön-
külön – címet alkotnak.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3.§ (1) A Képvisel -testület  a Pol-
gármesteri Hivatal és az intézmé-
nyek együttes  2008. évi költségve-
tésének bevételi és kiadási f össze-
gét 403 099 E Ft-ban  állapítja
meg.
4.§ (1) A Képvisel -testület   a
403 099 E Ft  bevételi f összegb l

a felhalmozási célú  bevételt
10 219E Ft-ban
a m ködési célú bevételt 347 533
E Ft-ban
ezen belül a m ködési hitelt
45 347 E Ft-ban állapítja meg.

 (2) A 403 099 E Ft kiadási f -
összeg megoszlását kiemelt el i-
rányzatonként az alábbiak szerint
állapítja meg.
 (3) Az önkormányzat intézmé-
nyeinek létszám keretét a 7. számú
melléklet részletezése szerint f ben
állapítja meg, melyb l a közhasznú
és közcélú foglalkoztatottak létszá-
ma f .

5.§ A helyi kisebbségi önkormány-
zat bevételi és kiadási el irányzata

2008-ban is legyen hozzá
KÖZÖD!

„Ha szeretnéd megváltoztatni a vi-
lágot, a változás légy Te ma-
gad!” (Gandhi)
 2008. április 19-én, hazánkban
immár harmadik alkalommal kerül
megrendezésre az Önkéntes Fiata-
lok Napja. A rendezvény célja a
korábbi évekhez hasonlóan az,
hogy minél több fiatalt – de nem
csak fiatalokat – motiváljon közös-
ségi önkéntes tevékenységekben
való részvételre.
 Diósjen  idén is csatlakozott a
programhoz, melynek keretén belül
az általános iskola tanulói és taná-
rai március 19-én településünk ut-
cáin, közterületein szedték össze a
szemetet. Ennek folytatásaként áp-
rilis 19-én várunk minden segít
önkéntest, aki úgy érzi van KÖZE
hozzá, hogy Diósjen  szebb, jobb
és élhet bb legyen. Az alábbi tevé-
kenységeket tervezzük megvalósí-
tani: virágosítás, parkrendezés, te-

Fejlesztési célú kiadás összesen 52 782
Személyi jelleg  juttatás 161 362
Munkaadót terhel  járulékok 51 068
Dologi kiadás 98 006
Pénzeszköz átadás 3 713
Szociális ellátás 8 168
Tartalék 28 000
M ködési célú kiadások összesen 350 317
Költségvetési kiadások összesen 403 099

Kiadás megnevezése Cigány Kisebbségi
Önkormányzat

Dologi kiadás 555 E Ft
Támogatások -
M ködési kiadás
összesen

555 E Ft

Központi támogatás 555 E Ft
Bevételek összesen 555 E Ft

reprendezés, szemétszedés, fásítás.
 Számítunk Rád!
„Elvégre Tied is ez a világ. Magad
is teremted.” (Tisch Ferenc)

Diósjen  Önkormányzata
és a CivilDió Egyesület

Közgy lést tartott az
Önkéntes T zoltó

Egyesület
Az Önkéntes T zoltó Egyesület
2008. március 7-én tartotta éves
közgy lését az általános iskola ét-
termében.
 A közgy lésen jelen volt Szabó
János t zoltó alezredes Nógrád
Megyei Katasztrófavédelmi igaz-
gató, Bakos Ferenc megbízott ny.
alezredes a Nógrád Megyei T zol-
tó Szövetség elnöke, Szakszik Ákos

zoltó alezredes Váci Hivatásos
zoltóság parancsnoka, Diósi Do-

nát t zoltó rnagy a Rétsági Hiva-
tásos T zoltóság parancsnoka, Tóth
János polgármester, aki egyben az
egyesület titkára is, valamint a tag-
ság és a meghívott vendégek.

Tóth János titkár megnyitója és
üdvözl  szavai után Valyó József
egyesület elnöke számolt be az
egyesület 2007. évi munkájáról,
gazdasági helyzetér l. Az elnök
beszámolójában kiemelte, hogy
2007. évben csökkent a t zesetek
száma, amely nagyrészt a f  propa-
ganda – megel  munkának kö-
szönhet . A község közigazgatási
területen 11 t zeset keletkezett.
Zömében avart z, melyhez minden
esetben az egyesület vonult s loka-
lizálta a tüzet, továbbá 3 esetben
kellett m szaki mentéshez vonulni.
Szólt az egyesület tárgyi és szemé-
lyi tételeir l, amelyet jónak érté-
kelt.
 Az elmúlt évben a kett  benyúj-
tott és elnyert pályázati összegb l,
tovább sikerült b víteni eszközein-
ket. (NCA. Pályázat 300 ezer Ft,
BM. Pályázat, 500 ezer Ft)
 Az  egyesület  f  támogatója  a
községi önkormányzat, amely biz-
tosította az egyesület m ködését,
melyhez hozzájárultak a szponzo-
rok is (Ipolyvidéki Erd gazdaság,
Kámoralja Erd birtokosság, Zsibak
Erd birtokosság, Dombóvári csa-
lád)
 Az elnök megköszönte az Ön-
kormányzat és a szponzorok támo-
gatását.
 Ezután Kabai Lajos parancsnok
javaslatára döntött tagfelvételi ké-
relmek elbírálásáról. 3 f vel b vült
az egyesület taglétszáma, amely je-
lenleg 384 f  zömében fiatal t zol-
tókból áll. Valyó József elnök beje-
lentette, hogy egyesületünk ez év-
ben ünnepli fennállásának 120. év-
fordulóját, ezt az el zetes tervek
szerint május 1-jén közösen az ön-
kormányzattal, községi t zoltó ma-
jális keretében szeretnénk megün-
nepelni.
 Az elnök szólt még a köztestületi

zoltóság tervér l, azonban ez
függ f leg a pénzügyi feltételekt l,
mely a szertár b vítéséhez szüksé-
ges, ehhez öner re és pályázati

pénzre lenne szükség. Mindeneset-
re a terv nincs elvetve. A napiren-
det követ en hozzászólásokra ke-
rült sor. A hozzászólások méltatták
az egyesület létét és jó munkáját
élén Kabai Lajos parancsnokkal és
a vezetéssel.
 A közgy lés jó hangulatban az
ezt követ  vacsorával ért véget.

Könyvtári Hírmondó
Mint az el  lapszámban beszá-
moltunk róla, hivatalosan is meg-
nyitott Diósjen n a könyvtár a Dó-
zsa György út 81. szám alatt.
 Nagy örömünkre folyamatosan
érkeznek könyvfelajánlások helyi-
ekt l is, de Hay András közbenjá-
rásának köszönhet en már több
könyvkiadó is adományozott új kö-
teteket a diósjen i könyvtár számá-
ra, így már szinte hetente új olvasni
valót tudunk ajánlani a betér knek.
Persze továbbra is szívesen fogad-
juk a könyv és játékfelajánlásokat
is.
 Az eddig feldolgozott, felleltáro-
zott már közel 2500 kötetes állo-
mány között találhatók Wass Albert
írások (köztük mesekönyvek is),
hitéleti könyvek, egészségügyi és
régi szépirodalmi alkotások, kri-
mik, de a sokak által annyira ked-
velt Harry Potter sorozat kötetei is
olvashatók, kölcsönözhet k.
 Ett l az évt l kezdve szeretnénk
folyóiratokat is megrendelni. Els -
sorban az Önök javaslatai alapján
válogatnánk ki azokat a lapokat
amiket szívesen forgatnának.
 A napokban egy pályázatot ad-
tunk be könyvtári berendezések
(polcok, székek, asztalok) beszer-
zésére, így szeretnénk pótolni a
még hiányzó, és lecserélni az el-
használódott bútorokat.
 Fontos változás még, hogy ápri-
listól már heti három alkalommal
lesz nyitva a könyvtár, így az eddi-
gi csütörtöki és szombati nyitva
tartás mellett attól fogva már ked-
denként is fogadjuk az olvasókat
ráadásul 3 órán keresztül: 15-t l 18
óráig.
 Itt szeretném kérni, hogy akinek
van kedve id nként elvállalni a
könyvtárosságot, az legyen szíves
keressen meg bennünket (akár a
nyitvatartási id ben a könyvtárban
is), hogy még többet nyitva lehes-
sen az intézmény. Szeretném itt
megköszönni azok munkáját, akik
most elvégzik a könyvtárosi teen-

ket.
 2008.  a  Biblia  éve.  Bár  sajnos  a
mi állományunkból még hiányzik
ez az igen fontos kötet, de talán so-
kan forgatják ezt a könyvet a min-
dennapjaikban.
 Továbbra is várunk minden ol-
vasni, m vel dni szeret t – a
könyvtári tagság ingyenes.
 A diósjen i községi könyvtár
nyitvatartási ideje áprilistól:
 kedd:.....................15-18 óráig
 csütörtök:..............16-18 óráig
 szombat:................17-19 óráig
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Bemutatkozik a vadásztársaság
A Diósjen i Földtulajdonosok és

stermel k Vadásztársasága 2007.
02. 11-én alakult. 17 alapító tagja
közül 14 f  helyi lakos, akik a
vadásztársaságot azon nemes cél-
ból hozták létre, hogy vadászati
jogosultságukat földterületeiken,
valamint a vadászati  jog haszon-
bérbevételével – a helyi és a von-
záskörzet erd - és mez gazdasági
érdekeivel összhangban – a kör-
nyezetvédelmi el írásokra figye-
lemmel, szakszer  és tervszer
vadgazdálkodással az egyesületi
élet körülményei között kulturált
sport vadászati lehet séget biztosít-
son számukra.
 Ez a vadásztársaság nem jog-
utódja a korábbi id szakban a
diósjen i területen vadászó el
vadásztársaságoknak.
 Az alakuló ülésen az alapító
tagok a következ  tisztségvisel ket
választották:
elnök: Pergel István
titkár: Dr. Palik István
vadászmester: Marton Zoltán
gazdasági vezet : Horváth Imre
természetvédelmi felel s: Bier
Béla
 A vadásztársaság a jogi el írások
szerint hivatásos vadászt alkalmaz,
Drajkó Csabát.
 A vadásztársaság 3 földtulajdo-
nosi gy lés után 2007. 08. 06-tól
kapott ideiglenes vadászati jogot,
tehát 2007. 03. 01-t l 2007. 08. 06-
ig nem volt vadászatra jogosult a
területen, ez elég sok gondot oko-
zott és okoz a mai napig is. Korlá-
tozott jogokkal vadásztunk, majd
2008. 02. 04-én ismét földtulajdo-
nosi gy lés volt, ahol el zetes
egyezség megkötése után a követ-
kez  döntések születtek:
 Két egyesület létrehoz egy KFT-
t (Diósjen  12-553810 Vadgazdál-
kodási KFT), aki a vadászatra jo-
gosult lesz, akit a két megválasztott
képvisel  együtt képvisel. Ez a két
képvisel Dr. Palik István és Dom-
bóvári J. Tibor.
 A vadászati jog gyakorlása föld-
tulajdonosi alapon történik, úgy,
hogy a közös képvisel  két vadász-
társaságnak bérbe adja 2008. 03.
01-t l 2017. 02. 28-ig terjed  id -
re.
 Röviden ennyi a jegyz könyv-

l, melyb l kiderül a régebbi
vadászterület kb. 50%-án fogunk
vadászni a továbbiakban.
 Míg eddig az egyezségig eljutot-
tunk sajnos sok érdeksérelem ért
embereket, vadász vadásznak lett
ellensége és évtizedes barátságok
gy löletté fajultak. Azt magam
részér l elfogadom, hogy egyes
közösségek bizonyos személyekkel
nem kívánnak együtt vadászni.
Ezen a dolgon felülkerekedni, csak
korrekt egyezség megkötésével és
a terület megosztásával lehetett.
 2008. 04. 15-én kezd dik az új
vadászidény, melyre most kell
felkészülni. A terület átrendezése
folyamatosan történik Marton Zol-
tán vadászmester irányításával.
Reméljük az el ttünk álló id  már
a vadászatról fog szólni, vége lesz
a torzsalkodásnak.
 Vadásztársaságunk szeretne jó
kapcsolatot kialakítani a többi civil
szervezettel, Polgármesteri Hiva-
tallal, szeretnénk a község életében
még jobban részt venni tev lege-
sen.
 Alapító tagja vagyunk a DIPO
Duna-Ipoly Határmenti Együttm -
ködés  nev  LEADER vidékfej-
lesztési akciócsoportnak, ahol a
helyi tervezés folyamata az el ze-
tesen elismert helyi közösségekben
elindulhatott.
 Röviden ennyit szerettem volna
tájékoztatásul és bemutatkozáskép-
pen írni. Bízom benne,hogy ezentúl
gyakrabban megszólalhatunk az
újság hasábjain.
 Végezetül álljon itt a Vadásztár-
saság Intéz bizottságának és hiva-
tásos vadászának elérhet sége.
Pergel István:  06 20 981-0541
Dr. Palik István:  06 20 545-1220
Marton Zoltán:  06 20.468-7036
Horváth Imre:  06 20.564-8148
Bier Béla: 06 20 520-6813
Drajkó Csaba:  06 20 421-5771
Email:

vadasztarsasag@freemail.hu
Pergel István

VT elnök
 2008. 02. 23-án Kemencén a
Feketevölgy Panzióban tartotta
els  és reményeink szerint hagyo-
mánnyá váló vadászbálját társasá-
gunk. A bálon 130 f  vett részt,
többen jelezték legközelebb is

tiszteletüket teszik. Néhány képet
szeretnénk bemutatni, melyen
látható a vadászokon kívül széles
társadalmi réteg képviselte magát.

Horváth Imre
gazdasági vezet

Vadászatról, vadgazdálkodásról
„A vadászat vad zés és erd zúgás,
de több erd zúgás!”

(Széchenyi Zsigmond)
 A mai modern, rohanó, számító-
gép által irányított világban az
emberek egyre jobban eltávolod-
nak a természeti környezett l.
Sajnos a városokban, nagyvárosok-
ban él kre ez fokozottan érvényes.
Talán a vidéki emberek valamivel
jobban köt dnek a környezetük-
höz, ragaszkodnak a tájhoz, hiszen
közülük még sokan földet m vel-
nek, erd tulajdonosok lettek, ha
nem is saját maguk, de a családból
valaki biztosan. Ezen köt dések
révén az emberek óhatatlanul ösz-

szetalálkoznak a vaddal, vadászat-
tal.
 Diósjen  és környéke mindig is

velkedett a vadon él  állatokban,
ezt jelzik a hagyományos elnevezé-
sek is,  pl.: zberek, Sutaláb,
Disznósgödör stb. Természetesen,
ahol vad él, ott megjelenik a vadá-
szat is.
 A régmúlt id kben jelen volt az
úri, f úri vadászat, melynek emlék-
helyei Csóványos vagy Királybérc
oldalában is megtalálhatók.
A falu lakói is vadásztak, többé-
kevésbé rendszeresen. k voltak a
kés bbi, ún. parasztpuskások, akik

mailto:vadasztarsasag:@freemail.hu
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Barangoló VII
Talán emlékeznek még kedves ol-
vasóim, hogy „barangolásunk”
kezdetén visszaléptünk az id ben
mintegy 16.5-14 millió évet, így
tanúi voltunk a Földanya 2-2.5 mil-
lió évig tartó vajúdásának, amikor
több ezer méterre fellövell  vulká-
ni por és hamu szemérmes takará-
sában a föld szilárd kérgét felbol-
tozva, majd áttörve, méhéb l újból
és újból kiöml  lávaárat hömpöly-
getve, óriási robbanások hangzava-
rában megszülte a Börzsönyt.
 A szülés utófájásaként a hegység
nyugati részének kibillentésével,
egyes részek kiemelkedésével, má-
sok lesüllyesztésével, többek közt
a Kemencevölgy letörésével még
alakítgatott egy kicsit a hegység
felszínén, majd végleg (végleg?)
nyugalomra tért.
 A táj további gondozást az id já-
rási elemek vállalták fel.
 Az id járás felszínalakító mun-
kája mer ben más utat jár, mint a
rövid távon is látványos el dje a
vulkánosság. Nem siet, hiszen van
ideje b ven. (Nem is beszélve ar-
ról, hogy tevékenysége gyakorlati-
lag a végtelenségig tart.) Szél hord-
ta homok, k szemcse koptatja-
csiszolgatja, h ség aszalja, fagy
aprítja, es  mossa a kemény szikla-
felszínt millió és millió éven ke-
resztül. (Le is faragott bel le már
úgy 200-300 métert, hiszen leg-
alább ennyivel magasabb volt haj-
danán…)
 Az ismételten lezúduló csapa-
dékvíz egyre mélyül  völgyeket
mosott a hegység palástján. A vál-
tozóan elterül  keményebb k zetek
hegyes csúcsokat, éles gerinceket
alkotva dacolnak a ma is m köd
folyamattal. Az elemek k zetaprító
munkája közben moszatok, zuz-
mók, mohák települtek a sziklák
felszínére, s ismételt pusztulásuk
során a fejlettebb növényvilágot is
éltet  talajjá alakultak. A valami-
kori sivár „holdbéli” táj lassan él
természetté szelídült.
 A hegységet borító svadont ma
már ismeretlen  ritka maradvá-
nyaikból úgy-ahogy rekonstruált –
a növényvilágot fogyasztó, más fa-
joknak önmaga is táplálékul szol-
gáló állatvilág népesítette be.
 Aztán egyszer történt valami…
Szikra villant, majd egy parányi tü-
zecske gyúlt valamelyik völgy el-
dugott rejtekében, vagy vízmosta
barlang oltalmazó mélyén. És ez a
tüzecske mer ben más volt, mint
az eddigiek. Nem villámló égihá-
ború nyomán keletkezett, hanem
állatb rbe burkolózott, két lábon
járó furcsa lények gyújtották,
élesztgették.  És a t z fel l  sült  hús
ínycsiklandozó illatát hordozta a
szél…
 Új korszak kezd dött a föld éle-
tében. Megjelent az ember.
 Vajon mikor volt ez? Nehéz el-
dönteni, hogy azok az ismeretek,

mit a tudomány már felderített,
vagy egyszer en csak  állít eleink
életéb l, az sok vagy kevés. Hatal-
mas id intervallumokban beszé-
lünk az egyes szakaszokat illet en:
el ember-, sember-, mai ember.
Hosszú folyamat ez. Tudósaink,
slénykutatóink bonyolult kirakós-

játékot játszanak. Itt-ott találnak
csak egy-egy elemet, s el kell dön-
teniük, hová helyezzék el azt  a tér
és id  hatalmas játékasztalán. Bi-
zony elég hézagos még ez a tábla.
A végeredményt mindenesetre is-
merjük  ez a mai világ.
 Az egyszer ség kedvéért most
átugrok pár százezer évet és arról
számolok be, hogy seink mikor
érhettek a Börzsöny vidékére.
Nagy valószín séggel kezdetben –
ott mészk re jellemz  barlangok
nem lévén - nem a hegység belse-
jét, hanem inkább az Ipoly-völgy
áradással már nem érintett maga-
sabb teraszait foglalták el.
 Adataink meglehet sen sz kösek
a régebbi k kor emberének vidé-
künkön való jelenlétére vonatkozó-
an, azt viszont tudjuk, hogy me-
gyénk eddig ismert legrégebbi lel -
helyét Majer István 1913-ban ép-
pen a Börzsönyben, a Hont község
határába tartozó Parassapusztán az
Ipolysági vasútállomással szemben
lév  régi téglagyár területén találta
meg. Az itt fellelt k eszközök ke-
letkezésének korát a régészeti topo-
gráfia az i.e. 110.000 – 75.000 id -
szakra datálja. Kés bb - jóval fiata-
labbnak tartott, már az újabb k -
korból származó nagy lapos k bal-
ta került el  Drégelypalánkon, és
magam is találtam eléggé kezdetle-
ges pattintott k pengéket a Hont-
Drégelypalánk közötti Csitári ká-
polna közelében.
 Az ezeknél is újabb, de még
mindig a k korból származó lele-
tek viszont már a hegység belsejé-

l – éppen Diósjen  határából -
származnak. A Kámori (Csepeg -

i) k fülkében talált  gyönyör -
en kimunkált – pattintott nyílhe-
gyet, ill. annak a Hornos tisztáson
talált párját a régészek 5-8.000
évesre becsülték.
 Érdemes elgondolkozni a leletek
kidolgozottságán és azok korkü-
lönbségein, - eleink és a ma él
ember fejl désének ütemén. Az
el ek példáján akár 90.000 év is
kellhetett ahhoz, hogy a primitív

szerszámtól a már szépen ki-
munkált nyílhegyig eljussunk, az-
tán „mindössze” 10.000 év alatt e
nyílhegyt l az emberiség eljutott a
holdra szállásig, az el bb-utóbb
hosszabb ideig is m köd  m szí-
vig, addig, hogy a markunkban el-
fér  herkenty n nézhetjük az
Internacionále-Barcelona rangadót.
(Meg persze van már nukleáris ar-
zenálunk és – valószín  „sikere-

folytatás a 6. oldalon

jobbára a mez kön, réteken, erd -
széleken zték a vadat. Egy továb-
bi csoport, mely sajnos ma is léte-
zik és „virágzik”, a vadorzók,
’rabsicok’, akik nem válogatnak az
eszközökben. Régi és új módsze-
rekkel irtják a vadat. Az erd t,
mez t járva még mindig sok hur-
kot, tányérvasat találunk, elcsattant
lövést hallunk, aminek természete-
sen nincs gazdája. A felel tlen
vadorzás nem csak a vadat veszé-
lyezteti, mert számtalanszor érté-
kes háziállat (kutya, macska) az
áldozat, nem beszélve az erd t járó
gyermekeink vagy saját magunk
potenciális veszélyeztetettségér l.
 Mivel a vad érték, a törvényal-
kotók már régóta próbálják szabá-
lyozni a vadászatot több-kevesebb
sikerrel. A vadról, vadállományról
való gondoskodással, gazdálkodás-
sal alakult ki a vadgazdálkodás. A
nagyragadozók visszahúzódásának
következményeként az ún. hasz-
nosvad felszaporodott, amit már
csak vadászattal lehet szabályozni.
 Az erd - és mez gazdálkodók
munkáját is megkeseríti a vad által
okozott vadkár, mind az erd ben
mind pedig a mez gazdasági terü-
leteken. A földtulajdonosok és
gazdálkodók élhetnek a vadkár
igényükkel a vadászatra jogosult
felé, törvényi szabályozás keretein
belül. Sok vitát és haragot elkerül-
hetnénk, ha mindkét fél – a vad-
gazda és a gazdálkodók is – tisztá-
ban lennének a törvényi feltételek-
kel. Itt gondolok a vadkár bejelen-
tésére, a vadászatra jogosult id ben
történ  értesítésére, tevékeny rész-
vételre a vadkár elhárításban, vadá-
szokkal való közrem ködésben,
hozzájárulni vadászati berendezé-
sek elhelyezéséhez és a terület
megközelítéséhez. Sok apró dolog
segíti a kár elkerülését ill. enyhíté-

sét, megszüntetését.
 Vadásztársaságunk a Diósjen i
Vadásztársaság a jogos vadkártérí-
tés  el l  soha  nem  zárkózik  el.  A
kár megítélésben el fordulnak
nézeteltérések a gazdálkodókkal,
de egyezség útján általában sikerül
rendezni a vadkárt. Fontos megje-
gyezni, hogy a gazdálkodóknak
nem elég széttárt karral várni a
vadkár díját,  is köteles a kár elke-
rülésében, mérséklésében tevéke-
nyen részt venni. Kérjük a gazdál-
kodókat, jelezzék id ben a vadkárt,
melyet a Vadásztársaság elnökénél
Pergel Istvánnál, a vadászmester-
nél Marton Zoltánnál vagy a hiva-
tásos vadásznál Drajkó Csabánál
megtehetnek.
 Vadásztársaságunk jelenleg 2000
hektáron gazdálkodik, 150-200
vadat ejtve el. Területünkön megta-
lálható Magyarország szinte min-
den vadászható vadfaja. Napjaink-
ban a vadászat nem csak a lövés-

l, a vad elejtéséb l áll. Vadfölde-
ket, vadlegel ket m velünk, több
tonna lédús, szálas és szemes takar-
mányt juttatunk ki a vadnak, f ként
a téli, tél végi id szakban. A vadál-
lományt szabályoznunk kell, amit
az éves becslések és kilövési tervek
alapján hajtunk végre. A vadászat
nem öncélú, csak a „szegény álla-
tok” lelövéséb l álló passzió. Bí-
zunk benne, hogy a vidéki, falusi
emberek még szeretik és tisztelik a
természetet és a természettel fog-
lalkozók munkáját és nem d lnek
be mindenfajta divatos hóbortnak,
álszent környezetvéd k, állatvéd k
okoskodásának, akik az út szélén
dobják ki a szemetet és jóíz en
lakmároznak az ünnepi vadsültb l.
A vadgazdálkodás és ezzel együtt a
vadászat célja a természeti környe-
zet védelme mellett szabályozott
kereteken belül folytatott tevékeny-
ség, gazdálkodás, amelyen keresz-
tül rendkívül sok színes, sokrét
élményt, tapasztalatot és megfigye-
lést szerezhet a vadász a teremt
által alkotott legszebb színpadon, a
természetben.
 Vadászüdvözlettel

Marton Zoltán
vadászmester
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sen”  dolgozunk a globális felme-
legedésen.)
 Mit jelentett az ember megjele-
nése a Börzsönyi tájban?
 Alacsony feltártságának, beépí-
tetlenségének köszönhet en  tá-
volról nézve  a  Börzsöny  a  vi-
szonylagos érintetlenség látszatát
kelti. Bizony ez csak látszat, hiszen
nincs a hegységnek egy talpalatnyi
szeglete sem, ahová „emberi kéz
még nem tette be a lábát.” Ennek
jelei esetenként szembet ek,,
más esetben kell hozzá némi speci-
ális ismeret, hogy felismerjük a ter-
mészet munkája és az ember hatása
közötti különbségeket. Abban is
nehéz állást foglalni, hogy az em-
beri tevékenységet illet en mit te-
kintsünk „értéknek,” és mit a ter-
mészet rendjébe való elitélend  be-
avatkozásnak. Erre vonatkozóan az
egyetlen iránymutatónak az illet
emlék korát tudnám elfogadni.
Úgy is mondhatnám, hogy az id
nemesíti értékké az emberi beavat-
kozás nyomait. (Hogy miket tart-
hatunk méltán ilyen értékeknek, azt
a”Jen i Napló” következ  számá-
ban fogom elmondani…)

Teszáry Károly

A Jen i Napló
2008. márciusi számának

nyomdaköltségét

Diósjen i Földtulajdonosok és
stermel k Vadásztársasága .

vállalta magára

Érdemes elgondolkodni azon mi-
lyen sok az egész világon ünnepelt
nap, amely Jézushoz köt dik. Szü-
letése, élete, halála óriási hatással
volt a világra, az egész történelem-
re. De míg a karácsony csendjébe
beleszület  kisded a családok ben-

séges, addig a húsvét mindig is a
közösségek és nem az egyén ünne-
pe lett. Benne volt ugyanis a ter-
mészethez kicsit közelebb él  em-
ber számára mindig is  a zord,  em-
bert próbáló tél túlélése fölötti
közös örömünnep, amikor az em-
ber lelkét újra áthatják a tiszta,
meleged  tavaszi szell k bársonyá-
ban rügyet és virágot bontó termé-
szet színei. Így az új kezdete nem-
csak testi mivoltában jelentkezik
húsvétkor.
 Gyerekkorom kis falucskájában
együtt mentünk el ször édesapám-
mal, majd társaimmal, nemcsak
locsolkodni, de mindent ünnepelni.
Ma  már  szinte  csak  a  Hollók i
népviseletek emlékeztetnek a haj-
dan karba font, gyönyör  ünnepl -
be öltözött, peckesen templomba
sétáló fiatalok soraira, és mintha
még a népi kultúrkörb l megma-
radt nyolcvanas évek boldog-
boldogtalan locsolkodásának aktu-
sa is elkezdett volna szép lassan
kikopni a húsvét világából. A n k
nem hajlandók egész nap otthon
ülni és várni a locsolkodókat, akik

 olykor illuminált állapotban
olcsó kölnijükkel locsolják ket, és
csak a pénzt viszik, nem becsülik
az egész megel  hét sok-sok
munkáját. Pedig régebben a locsol-
kodás is lehet séget adott a talál-
kozásra, beszélgetésre, dolgok
tisztázására, rendezésére. A falu
ilyenkor élhette meg az együvé
tartozás boldog napjait. Mert egy-
általán nem biztos, hogy az tesz jót
nekünk, ha mindenképp ki akarunk
törni, mások, többek akarunk lenni,
mint a környezetünkben él k.
 De vajon miféle ünnep az, ahol
maga az ünnepelt nem lehet jelen?
Annyi minden történt húsvétkor,
amir l tudni nemcsak a vallásos
emberek számára fontos. Éppen az
ünnepelt (Jézus) néhány napjába

södik szinte minden, ami az
ember számára igazán fontos lehet.
A zsidók húsvétja ugyanis
(Peszách) emlékezete volt a rab-
ságból, szolgaságból szabaduló
népnek, közösségnek. Jézus
peszáchja megmutatta, hogy az
igazi szolgaságunk a saját önzé-
sünk uralmában van, ami elválaszt
Isten minden jótéteményét l. Ez az
igazi b n. Minden más ennek a
következménye. A zsidó tradíció
szerinti  "kézmosás" helyett, amely
a megtisztulás szimbóluma, az
utolsó vacsorán a tanítványok lábá-
nak megmosása következett, hogy
kifejezze az emberek iránti szere-
tetszolgálatát teljes alázatban. Az
este rendje (széder) a keser  füvek-

kel ízesített étellel, és négy pohár
bor elfogyasztásával folytatódott.
De ezen a vacsorán Isten mózesi
rendelése elnyeri valódi jelentését:
teljes azonosulás a b n rabságában
megnyomorodott emberrel, annak
minden keser ségével, ami aztán
másnap a kereszten súlyos valóság-
gá válik. A szabadulásra való em-
lékezés a tanítványok dicséret
éneklésével folytatódott a
Gecsemáné kertben, de nemúgy a
keser  pohártól irtózó, gyötr
Jézusnak. Számára a kereszthalál-
ban – már ha egyáltalán bárki meg
tudná érteni – nem a testi szenve-
dések, nem a lelki árulás a fájó
igazán, hanem a t le a megtestesült
tisztaságtól oly távol álló emberi
szennyhalmaz magára vétele volt.
Tisztázzuk: ami történt nem vélet-
len eseménysor, a saját akarata
nélkül mindez nem történhetett
volna meg. De csak így mondhatta
tökéletes élete végén:
„Elvégeztetett!” Isten végrehajtotta
ott rajta a nekünk szóló ítéletünket,
s lett a rabszolgaságunk MEG-
VÁLTÓJA.
 A minap az egyik rádióban hal-
lottam, hogy a híres színészn
számára nem létezik nagyobb em-
ber, mint Jézus, csak hát az ember-
nek nem kell a tisztaság, a szeretet,
meg kellett ölni, mert mi nem tud-
juk teljesíteni ezeket a túlzó elvárá-
sokat. Ha csupán eddig jutunk
gondolatainkba, nem lesz részünk-
ké a megváltás, hisz a bennünk
rejl  gonoszság felismerése útként
vezet Isten felemel  kegyelme
felé!
 A nagy lehet ségünk az a hús-
vétban, hogy közösségünk lehet
Vele és az emberekkel, mindenki-
vel, s feltámadhatunk Vele együtt
egy igazi, értelmes, új életre. Életre
kelnek a számunkra megfakult
szimbólumok a díszes királyi tojás-
ból kikel  madár, mint a feltáma-
dott Úr, az „élet vizével” meghin-
tett lányok, teljes megtisztulás
képen, vagy éppen a templomban
az új emlékezet szent jegyeinek
áldott közössége. Persze megállha-
tunk kívülállóként, a felületet ka-
pirgáló jelrendszerben: termékeny-
ség, tavaszköszönt , tobzódó ünne-
peként. De talán így sosem lesz
harmóniában közösségünk, bé-
kénk, mert miféle ünnep az, ahol
maga az ünnepelt nem lehet jelen,
ahol t én magam zárom ki. Majd
évr l-évre feltehetem a sajgó kér-
dést: Vajon hány közösségi húsvé-
tot szalasztottam el?

L.L.

A húsvét közössége

Megnyílt a Balassagyarmati
Hitelcentrum!

Személyi kölcsön, szabad
felhasználás, lakásvásárlás

Aktív és passzív
BAR listásoknak egyaránt
Akciók, kedvezmények,
ügyintézés egy helyen

Helyi képviselet!
35 364 095, 30 209 1061,

20 9241 404

Weboldal készítés,
grafikai munkák

www.infotech.juglans.hu
+36-20-468-7007

Diósjen  Sporthorgász
Egyesület rendes évi és

tisztújító közgy lés
tartott

a diósjen i Általános Iskola
aulájában 2008. február 16-án

 Jelen  volt:  149  f  tag  és  sok
érdekl , a közgy lés határozat-
képes volt.
 A közgy lés az elhunyt tagtársak
emlékére, egyperces néma tisztelet-
adással kezd dött: Juracsek István-
ra, Horváth Józsefre, Endr di
Istvánra, Czank Sándorra,
Taglialágner Antalra, Molnár
Istvánra emlékeztünk.
 A megemlékezés után megtár-
gyalták a szokásos napirendi pon-
tokat, mint a 2007. évi beszámoló,
a költségvetés teljesítése, az ellen-
rz bizottság és a fegyelmi bizott-

ság jelentése, a 2008. évi gazdasági
terv. Mindezeket a tagság szinte
egyhangúlag elfogadta.
 Ezek után került sor a tisztújítás-
ra, amely titkos szavazással zajlott
le, és amelyen majd minden tiszt-
ségre több jelölt volt.
 Eredmény:
 Elnök: Dr.  Kiss  Iván; alelnök:
Wisinger János; titkár: Heged s
József; horgászmester: Csernák
Ferenc; környezet,- és versenyfele-

s jelölt: ifj. Juhász Attila; ellen r-
 bizottság elnök: Botlik István;

ellen rz  bizottsági tagok: Takács
Gy , Réti Szabó Tamás; fegyel-
mi bizottság elnöke: Kotroczó
Balázs; fegyelmi bizottsági tagok:
Gálcsik István, Drajkó Dániel
 A tisztújítás után két határozatot
hozott a közgy lés: a napijegy árát
2500.-Ft-ban határozta meg, majd
határozott arról, hogy az ”alvó
részjegyek”-kel kapcsolatosan a
vezet ség alapszabály módosítást
dolgozzon ki.
 Március 16-ra meghirdettük a
társadalmi munkát.
 A társadalmi munkán kb. 60-80

 jelent meg. Sor került a tó erd
fel li útjának kátyútlanítására (5
nagy billents k  elterítése) szemét-
gy jtés a partról, nádasból, erd -
szélr l, útra belógó ágak gallyazá-
sa, a „Kukac” hal rház körül nö-
vénycserjék ültetése. Természete-
sen mindezeket jó lenne folytatni!
 Az újonnan választott vezet ség,
megválasztása óta több ülést is
tartott és nagyjából meghatározta
azokat a feladatokat, amelyek a
napi, rendes feladatokon kívül a
legfontosabbak:

Pályázati lehet ségek keresése és
bekapcsolódása a kistérségi,
községi pályázatokba. Sok rész-
feladat mellet tulajdonképpen a
teljes tó rehabilitáció a távlati cél.
A horgászfegyelem megszilárdí-
tása, hal rzés szigorítása, a felté-
telek megteremtése.
Víz-gát kezelési szabályzat meg-
alkotása.
Az alapszabály teljes átdolgozá-
sa, a tulajdon viszonyok rendezé-
sének igényével.

Kérünk mindenkit, tagot és szim-
patizánst, segítse munkánkat!

LOMTALANÍTÁS
Értesítjük a község lakosságát,

hogy

2007. április 19-én
szombaton

lomtalanítás lesz.

Az Általános Iskola tanulói és
pedagógusai március 19-én telepü-
lésünk közterületein szedték össze
a szemetet.
 Ennek folytatásaként várunk
minden segít  önkéntest!

http://www.infotech.juglans.hu/
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Azt vesszük észre, hogy az id járás
évr l-évre egyre csalókább. Hol
hideg van, hol meleg, a nap hol
elbújik, hol felbukkan, viharos szél
fúj,  és  gyakran  esik  az  es  is.  En-
nek megfelel en kell megválaszta-
ni itthoni teend inket, hogy a tava-
szi kerti munkákkal ne késsünk el.
Mindemellett megünnepelhettük
húsvétot is.
 Tehát rengeteg a feladatunk, a
javítani- és építenivaló teend nk,
úgy családonként, mint falusi kö-
zösségünk tekintetében, és mint
Ravasz László írta: „Isten a felada-
tokban mutatja meg minden nemze-
déknek, hogy milyen naggyá le-
het.”
 Ezen valóban elgondolkodha-
tunk, mert a napi híradások szerint
több tekintetben is hazánk az EU
listán az utolsó helyeken kullog.
Találgathatunk és elemezhetjük
hazánk helyzetét, feltehetjük sorba
a kérdéseket is. Vajon a magyar
nép alábbvaló-e, mint a többi, akit
felsorolni sem kell? Leírhatnám a
megfelel  közmondást, de nem
teszem, talán tudják a kedves olva-
sók.
 A nagyméret  energia-áremelést
követ  infláció nagyban befolyá-
solja a tisztességesen él  magyar
családok helyzetét. Tudjuk, a milli-
árdosok ebb l semmit sem érez-
nek. Kevesebb jut az önkormány-
zatoknak is, amit a helyi polgárok
adónövekményéb l lehet némileg
kigazdálkodni. Arra következtethe-
tünk, hogy nem csupán az id járás
csalóka, hanem sok minden ami
körülöttünk zajlik. Ha nem is aka-
runk vele foglalkozni, de a politika
az életünk részévé vált. Az évszak-
ok és az id járás nem tör dik a
politikával. Bár a gazdaságunk is
olyan lenne,  mint a tavasz,  mely a
megújulást, a hitet, a reményt hoz-
ná népünk számára. A magyarság-
tudat újraélesztése és a magyarság
többségét képvisel  kormányra
lenne szükség a sikertelenségünk
és hibáink kiküszöbölésére. A
magyarság jólétét csak a magyarok
teremthetik meg. Mint ahogy már
sokszor hallhattuk: összefogásra és
tenni akarásra van szüksége a ma-
gyar nemzetnek. Reméljük, egy-
szer a józan ész felülkerekedik az
ígérgetéseken, a hazugságokon,
mert Karinthy szavaival: „gyalá-

zatos hazugságok megrontották a
szavak becsületét.”
 A politikai gondolatokon túllép-
ve térjünk vissza a napi feladata-
inkhoz, amelyet a tavasz diktál
napról, napra.
 Április havában sok teend nk
van a kertben. Nagy figyelmet
igényel az apró magvak elvetése, a
palántanevelés. A gyümölcsfák,
díszbokrok, sz metszése és per-
metezése fontos feladat.
 Falusi emberek lévén nem sza-
bad azt számolgatnunk, hogy a
nagy bevásárló centrumokban
mennyivel olcsóbban lehet meg-
venni akár a gyümölcsöt, zöldséget
és a húst. Amit mi termelünk, azt
tudjuk hogyan termeltük, mivel
permeteztük. A „multik” terméke
nagyon sokszor csalóka, hiszen
naponta hallhatjuk milyen romlott,
vagy lejárt szavatosságú, génmódo-
sított és a világ mely részér l érke-
zett hozzánk.
 Nekünk magyaroknak –
diósjen ieknek – kellene megter-
melnünk mindennapi eledelünket.
Április havában már a kisállatokkal
is foglalkoznunk kell, hiszen a
falusi udvarra még mindig jellemz
a csibe, kacsa, liba. Az eredményes
kisállat nevelésének meg kell te-
remteni a feltételeit: a tiszta és
kell  h mérséklet  nevel hely, a
megfelel  száraz alom, a helyigény
biztosítása (1m2-re az állats ség)
a megfelel  fény. Ami ezenkívül a
legfontosabb, az itatás és etetés. A
magas takarmány árak mellett
ügyelnünk kell, hogy a tápot mara-
déktalanul, pocsékolás nélkül me-
gegyék. A Purina cég a tápvásár-
láshoz akciót szervezett június 30-
ig. Érdekl djünk utána.
 Talán sokan azt tartják, a nagy-
szüleink is sok mindennel foglal-
koztak és hát sok mindenhez nem
kell szakértelem, megy az magától.
A mai világban viszont az egyre
emelked  árak mellett csak ésszer
gazdálkodással, a változások figye-
lembe vételével, a szakismeretek
elsajátításával léphetünk el re.
 Az akadályokat leküzdeni és a
feladatokat megoldani családi kö-
zösségben, gyülekezeti közösség-
ben és faluközösségben tudjuk. Így
lehetünk majd egy szebb jövend -
nek polgárai itt e kis faluban.

VsMy

Gondolatok tavasz elején

Tájékoztató földtulajdonosoknak érdekeltségi területen közcélú munkák végzésé-
hez  szükséges feltételek megteremtésére fordít-
ja.
Az érdekeltségi hozzájárulás ezt a jellegét a
jogszabályok közvetlen így mondják ki:
Tv. 41. §. (2) a hozzájárulás adók módjára
behajtható köztartozás.
160/1995. (XII.26.) korm. rendelet 13§. (3) a
határid re be nem fizetett hozzájárulás az IB
elnökének  megkeresésére az ingatlan fekvése
szerint illetékes jegyz  az adózás rendjér l szóló
szabályok szerint hajtja be (jogi személyek
szerint az APEH).
5. Miért fizessek mikor az én földemnek  még a

közelében sincs vízfolyás
A magasabb területekr l a víz az alacsonyabb
területek felé folyik (gravitáció) a fizika törvé-

Múlt havi számunkban megígértük olvasóink-
nak, hogy utánajárunk, miért kell fizetni az
Ipolymenti Vízgazdálkodási Társulatnak.
 Tájékoztatónkat az alábbiakban olvashatják:

Víztársulatokról általában:
 A  társulati  mozgalom  200  éves.  Már  a
XVIII-XIX. század fordulóján a földbirtokosok
összefogást kezdeményeztek a vizek kártétele
elleni közös fellépésre.
 Napjainkban a társulati mozgalom azt az
id szakot éli meg, hogy az állam teljesen kivo-
nult e területb l, a helyi érdeletek pedig nem
szívesen fizetnek, mely érthet  is, hiszen ennek
széles társadalmi körben nincs hagyománya, az
érdekeltek jelent s része nem ismerte, hogy a
kisbirtok rendszer kialakítása során ilyen irányú
kötelezettség is terheli földjüket.
 Az igazság azonban középen van, amely azt
jelenti, hogy az állam nem vonulhat ki a közcélú
feladat feladatok finanszírozásából és az érdekel-
teknek is részt kell vállalni a közös teher viselés-
b l.

Ipolymenti Vízgazdálkodási és Talajvédelmi
Társulat

1960. június 03-án alakult Lókos Vízrendez
és Vízhasznosító társulat néven Rétság járás
területén.
 Majd az évek során folyamatosan b vült, ma
már 146 300 ha az Ipoly vízgy jt jének teljes
Magyarországi szakasza - Ipolytarnóctól- Szobig
– tartozik a m ködési területéhez. Az elmúlt
évek során számos vízi munkát végzett a társu-
lat, a mez gazdasági üzemek komplex melioráci-
óját, öntözés fejlesztést, víztározók építését,
belterületi vízrendezést stb.
 A ’90-es években bekövetkezett változások, a
tulajdonviszonyok átrendez dése, a kisbirtok-
rendszer kialakulása, az állam végleges kivonu-
lása a finanszírozásból, alapvet en átformálták a
társulat m ködését. Míg korábban 30-80 tagja
volt egy társulatnak, jelenleg több ezer.
 A  rétsági  társulatnál  is  több  mint  ötezer,  a
korábbi hetven taggal szemben. A tagokkal
történ  kommunikáció, az információ és a
tájékoztatás rendszerének megszervezése, az
állandóan változó adatok követése nem könny
feladat.
 A kisbirtok rendszer kialakulásával megvál-
toztak a kárérzékenységi mutatók és ezt is
kezelni kell. A jelenlegi helyzet legnagyobb
nehézsége, hogy az igen nagy létszámú érdekelt-
tel kell demokratikus döntéseket meghozni,
illetve annak feltételét biztosítani. Sajnos minden
er feszítés ellenére is a kialakult új helyzetet
mind a mai napig, csak nehezen tudjuk kezelni.
A társulat m ködését az 1995. LVII. évi törvény
és a 160/1995. XII. 26. kormány számú rendelet
és társulat alapszabálya biztosítja. Felügyelete a
Nógrád megyei Cégbíróság. Legf bb szerve a
taggy lés. Irányító szervei, Intéz  Bizottság,
Ellen rz  Bizottság.
 Jelenleg 289 km vízfolyás és 12 db víztározó
van a társulat kezelésében.
 2005. 05.26-i Taggy lés 3/2005. sz. határoza-
tával, 2006. évre  az érdekeltségi hozzájárulás
összegét az alábbiak szerint állapította meg:
szántó: 400.- Ft/ha + ÁFA
egyéb: (erd , rét, legel , stb.)

250.- Ft/ha + ÁFA
 ezt kiegészítette a  2006. 05. 19-i Taggy lés
4/2006. sz. határozata, mely szerint
közút, vasút, ipari-telep, szeméttelep, víztározó,
szennyvíztelep* után is érdekeltségi hozzájáru-
lást kell fizetni, melynek mértéke 2007. évt l

1000.- Ft/ha +ÁFA.
 A meghatározott összegek évente automati-
kusan emelkednek a Központi Statisztikai
Hivatal által kiadott éves infláció mértékével ez
2007. évre  szántó 416.-Ft/ha + áfa 20% 83,20
Ft., összesen: 499.- Ft/ha, erd , rét, legel ,
belterület, kivett terület: 260.-Ft/ha+áfa 52.- Ft

összesen: 312.- Ft/ha
 *A szennyvíztelepek esetében a kibocsátott
szennyvíz egy köbméterre es  díját kell megálla-
pítani. Ennek mértékét a kés bbiek során kell
rendezni.
 Ehhez képest a KVM helyettes államtitkára
1760-2680 Ft határok között állapítja meg 2007.
évben, melynek kivetésér l – ahol nem m ködik
társulat – a jegyz  köteles gondoskodni.

Az érdekeltek által általánosítható, leginkább
vitatott kérdések:

1. Tagsági viszony, érdekeltségi hozzájárulás
A társulat 1960. óta folyamatosan m ködik. A
törvény szerint ebb l az is következik, hogy a
földek után a használó korábban is fizette az
érdekeltségi hozzájárulást. Azzal, hogy a földtu-
lajdon viszonyok megváltoztak (kárpótlás,
földvásárlás) mindössze annyi változott, hogy
korábban „néhány” tag fizetett nagyobb területek
után, most pedig több mint ötezer kell, hogy
fizessen az általa használt kis területek után.
Eredetileg a földkiadó, a kárpótlást árverez
szervezeteknek kellett volna felhívni az új
tulajdonosok figyelmét, hogy a földjüket a
törvény alapján érdekeltségi hozzájárulás is
terheli.
 Tv. 34.§. (4) és (5) bekezdései a következ -
képpen rendelkeznek :
 „34.§. (4) A társulat tagjai az érdekeltségi
területen ingatlannal rendelkez  vagy az ingat-
lant egyéb jogcímen használó természetes és jogi
személyek, jogi személyiséggel nem rendelkez
gazdasági társaságok.
   (5) A társulat tagjai kötelesek a társulat közfel-
adati ellátásának költségeihez érdekeltségi
egység arányában hozzájárulni.”
 Ezek a rendelkezések tehát egyértelm vé
teszik, hogy a társulati tagság nem valamiféle
„Belépési  nyilatkozattól” függ, hanem egyszer -
en a földtulajdonhoz illetve a földhasználati
jogviszonyhoz a törvény által kapcsolt automati-
kus jogkövetkezmény.

2. Közcélú feladatok értelmezése
 A közcélú mez gazdasági,, vízgazdálkodási
m vek:
 több ingatlantulajdonos vagy használó érint
vízgazdálkodási célokat szolgáló vizek és vízi
létesítmények.
 A társulatnak tehát nem feladata egyes terüle-
tekr l a belvizek levezetése, az öntözés, a belte-
rületi csapadék és felszíni vize kezelése. Feladata
viszont a vízgazdálkodási célokat szolgáló vizek
és vízi létesítmények fenntartása, üzemeltetése,
vízi létesítmények építése, fejlesztése, valamint a
védekezés.
3. Miért nem végez minden évben munkát, ahol

az  érdekeltségi hozzájárulást befizetik
 Ez nem megvalósítható, ugyanis:
 a) több száz, vagy ezer „igény „ szerint
kellene a pénzt felhasználni, függetlenül attól,
hogy indokolt-e a munkavégzés vagy sem
 b) arról a területr l ahol a kivethet  érdekelt-
ségi hozzájárulás összege csak a töredékét tudja
fedezni a szükséges és elkerülhetetlen beavatko-
zásnak, oda feltétlen forrásokat kell biztosítani.
 A társulat tehát csak ott végez munkát, ahol a
legéget bb szükség van, de tt is csak részben,
mert a rendelkezésre álló pénzeszközök többszö-
rösére lenne  szükség, hogy az egész m ködési
terül e ten az  indo kol t  b eavat kozá-
sok  megtörténhessenek, a további elfajulások és
a  károk elkerülhet k legyenek.

4. Miért fizessenek az érdekeltek, ha a társulat
nem szolgáltat

Az érdekeltségi hozzájárulás nem „egy szolgálta-
tási díj „ hanem földet terhel  köztartozás, ami
inkább egy helyi adóra hasonlít azzal, hogy az ez
az adó nem fut be az állam kasszába, hanem a
társulat elkülönített számlájára, mely összeget az

nye szerint a vízgy jt  és a belvíz elvezet
csatornákba azok a vizek is bejutnak amelyek
kilométerr l arrébb keletkeztek. A vizek kezelé-
se, kártétel kezelése mindenki érdeke. Az ezzel
való hozzájárulás, csak egy igazságosabb szem-
pont szerint osztható el, ez pedig egy területará-
nyos hozzájárulás, ahogy ez a társulat alapszabá-
lya szerint jelenleg is érvényben van. A törvény
szerint a társulat m ködésének egyik alapelve a
szolidaritás-közteherviselés elve, mely alapján
függetlenül attól, hogy vízjárta, vagy vizek által
nem veszélyeztetett ingatlan révén érdekeltje a
társulatnak, hozzájárulnak a közös teherviselés-
hez.

B vebb infó: 2651. Rétság, Rákóczi út 2. Tel:
35/350-657, Tel/Fax: 35/550-122,
E-mail: ivtt@retsag.t-online.hu

mailto:ivtt:@retsag.t-online.hu
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„Meséltél és meséltél igazakat, szépet
Kívántam, hogy a meséd sose érjen véget”
 Rendhagyónak ugyan nem
mondható, mégis tartalmas és szín-
vonalas rendezvénynek bizonyult
az a mesemondó verseny, amely-
nek megrendezésére március elején
került sor iskolánkban. A verseny-
felhívást a megyei Pedagógiai Inté-
zet információs lapjában tettük
közzé, remélve, hogy minél többen
jelentkeznek. Nagy örömmel vet-
tük, hogy 16 kisgyerek vette a bá-
torságot, hogy részt vegyen ezen a
megmérettetésen. Minden tanuló
egy kötelez  és egy választott me-
sét mondott el. Csodálatos dolog
volt feln ttnek és gyermeknek egy-
aránt elkalandozni a hol volt, hol
nem volt világában. Szájtátva hall-
gattuk ezeket, a kis embereket,
akik átadva magukat a mese vará-
zsának, minket, hallgatókat is egy
csodás világba röpítettek. Nehéz
feladatot okozott a zs rinek a leg-
jobb el adók kiválasztása.
 A helyezések a következ kép-
pen alakultak:
1-2. osztályos korcsoport:

1. Csurja Barbara (Diósjen )
2. Lengyel László (Diósjen )
3. Pálinkás Petra (Diósjen )

3-4. osztályos korcsoport:
1. Siklai István (Nagyoroszi)
2. Kakuk Csenge (Diósjen )
3. Csurja Kinga (Diósjen )

 Minden résztvev  egy édesség-
gel megrakott hímzett tarsolyt is
kapott ajándékba, amiket ügyes ke-

 tanító nénik készítettek.
 El ször rendeztünk mesemondó
versenyt, de mindannyian elhatá-
roztuk, hogy szeretnénk, ha hagyo-
mánnyá válna.
 Köszönjük a bátor gyerekeknek
és felkészít  tanáraiknak a szép
meséket, az iskola alsós munkakö-
zösségének a szervezést és a lebo-
nyolítást.
 Egy héttel kés bb az 1848-49-es
szabadságharcra emlékeztünk isko-

Iskolánk életéb l
lánk nevel ivel és tanulóival. Erre
a napra minden osztály a trikolor
színeivel díszítette tantermét. Fel-

ttek és gyerekek egyaránt kokár-
dát t ztek a mellükre, mint hajda-
nán h seink is tették.
 A himnusz hangjai után Kriska
György tanár úr néhány szóval fel-
idézte a március 15-ei eseménye-
ket. Az 5. osztályos tanulók vers-
ben és táncban adták el  a szabad-
ságharc dics  napjainak történetét.
Fegyelmezett magatartásukkal, az
érzelmekre ható el adásmódjukkal
meghitté varázsolták az ünnepsé-
get. Ünnepségünk végén elénekel-
tük a Szózatot. Köszönet az 5. osz-
tályos tanulóknak és felkészít  ta-
náraiknak, Kovács Lászlónénak és
Fodor Illésnek a színvonalas m so-
rért.

Boros Szilárdné

Újra az iskola
történetér l

Nemrégiben írtunk már arról, hogy
iskolánk most ünnepli az új épület-
rész átadásának 20. évfordulóját.
 A jubileum okán szeretnék ren-
dezni egy iskolatörténeti kiállítást.
Kértük Önöket, hogy akinek bár-
miféle tárgyi emléke van – akár az
intézmény régebbi történetér l is,

 juttassa  el  az  iskolába,  hogy  a
legesedékesebbeket kiállíthassuk
ezek közül. (oklevelek, fényképek,
ellen rz k, rajzok, iskolai gyakor-
lati órán készített hímzések, játé-
kok, stb…)
 Szóbeli ígéretet többet kaptunk,
de sajnos nagyon kevés tárgy jutott
el az iskolába. Tisztelettel szeret-
nénk mindenkit újra kérni, akinek
ilyen emlék van a birtokában, ápri-
lis közepéig jutassa el az intéz-
ménybe! (Természetesen mindet
meg rizzük és visszaadjuk a tulaj-
donosoknak.)
 Segítségükben bízva köszönet-
tel:

a tantestület tagjai

Szekeszt bizottsági
közlemény

Tisztelt Olvasók!
 Önkormányzatunk megalakulása
óta a Jen i Napló  bízunk benne,
sokunk megelégedésére! – havi
rendszerességgel jelenik meg.
 Szerkeszt ségünk mindig arra
törekedett, hogy a megjelen  írá-
sok témája, m faja sokszín , válto-
zatos legyen; minél több írója le-
gyen egy-egy példánynak.
 A továbbiakban is azt szeret-
nénk, ha sokféle véleményt közöl-
hetnénk lapunkban közös dolga-
inkról. Örömmel fogadjuk írásai-
kat, olvasói véleményeiket!
 Megjelentetni természetesen
azokat tudjuk, melyek tényszer -
ségre, objektivitásra törekednek;
gy löletkeltést, jogsértést nem
tartalmaznak; szóhasználatuk,
nyelvezetük t ri a nyomdafestéket.
 Bíztatjuk Önöket, osszák meg
tapasztalataikat, gondolataikat az
olvasóközönséggel! Örömmel
Várjuk írásaikat!

Jen i Napló Szerkeszt bizottsága

Eseménynaptár 2008
Tisztelt Olvasók!
 Azoknak a rendezvényeknek az
idejét szeretnénk Önökkel megosz-
tani, melyek id pontjáról már most
tudomásunk van. A hiányzó dátu-
mokat folyamatosan hozzuk az
önök tudomására.
Április

25. Az iskola új épületszárnya
átadásának 20. évi jubileu-
ma

hónap vége: Óvodabál
Május

1. Majális, n i focitorna
3. T zoltónap
16. Id sek napja
23. Óvodai évzáró
25. Gyermeknap
Közepe-vége: Strandfürd

megnyitása
Június

13. Iskolai ballagás, tanévzáró
Július

12. Jen -nap
19. Focitorna a CivilDió szer-

vezésében
Augusztus

20. Szent István királyunk
ünnepe

23. Családi futóverseny
Szeptember

1. tanévnyitó ünnepség
Október

10-11. Dió Fesztivál és szüreti
felvonulás

23. Megemlékezés az 1956-os
forradalomra

November
Az ukrajnai magyar testvérvá-
rosunk megsegítésére szerve-
zett koncert

December
6. Falusi Mikulás-ünnep

Feny állítás
Falusi karácsonyi ünnep

31. Szaszovszky-emlékkupa
 A rendezvényekre, ünnepségekre
mindenkit szeretettel várunk!

Gondoljon Diósjen re!
Kérjük, 2007. évi adóbevallása
elkészítése során is támogassa

alapítványainkat,
civil szervezeteinket,

egyházainkat!
Tehetséges Ifjúságért Alapítvány

adószáma: 19162850-1-12
Diósjen i Polgár r Egyesület

adószáma: 18638370-1-12
Diósjen i Önkéntes T zoltó

Egyesület
adószáma: 18639010-1-12
Diósjen i Sportegyesület
adószáma: 19929352-1-12

Katolikus egyház
technikai száma: 0011
Református egyház

technikai száma: 0066

Hirdetmény
Diósjen  község Önkormányzat Képvisel -

testülete nyilvános pályázatot hirdet
az Általános Iskola (2643. Diósjen , Kossuth L.
út 21.) – részben önállóan gazdálkodó intézmény
– vezetésére, iskolaigazgatói beosztással, vezet i

megbízással az alábbiak szerint:
Pályázati feltételek:

fels fokú iskolai végzettség és szakképzett-
ség;
legalább öt év pedagógus munkakörben
szerzett szakmai gyakorlat;
büntetlen el élet és cselekv képesség
A pályázat elbírálása során el nyt jelenthet:
vezet i gyakorlattal rendelkezik,
közoktatásvezet i-szakvizsgával rendelkezik,
matematika szakos végzettség

A pályázathoz csatolni kell:
a pályázó részletes szakmai önéletrajzát;

vezetési programot, a szakmai helyzetelem-
zésre épül  fejlesztési elképzelésekkel;
szakképesítést igazoló oklevelek másolatait
(azok eredetiben bemutatandók a benyújtással
egy id ben);
3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi
bizonyítványt.

A pályázat benyújtásának határideje az Oktatási
Közlönyben való közzétételt l számított 30 nap
(2008. április 9.). A pályázat elbírálásának
határideje: Jogszabályban meghatározott vélemé-
nyezési határid k betartásával, a véleményezésre
jogosultak által készített jegyz könyvek beérke-
zését, illetve az oktatási bizottság ülését követ
testületi ülés.
Az iskolaigazgatói megbízás 2008. augusztus 01.
napjától – határozott id re, öt tanévre – 2013.
július 31.-ig szól. Az illetmény és a vezet i
pótlék az 1992. évi XXXIII. törvény figyelembe-
vételével kerül megállapításra.
A pályázatot zárt borítékban „pályázat” megjelö-
léssel Diósjen  község Önkormányzatának
polgármesteréhez címezve lehet benyújtani
(2643 Diósjen , Szabadság út 31.)
Felvilágosítás a (35) 525-012 telefonszámon
kérhet .
Szolgálati lakást az önkormányzat biztosítani
nem tud.

Hirdetmény
Diósjen  község Önkormányzat Képvisel

testülete nyilvános pályázatot hirdet az Aranydió
Óvoda (2643 Diósjen , Kossuth L. út 13.)

– részben önállóan gazdálkodó intézmény –
vezetésére, óvodavezet i beosztással, vezet i

megbízással az alábbiak szerint:
Pályázati feltételek:

fels fokú iskolai végzettség és szakképzett-
ség;
legalább öt év óvodapedagógus munkakörben
szerzett szakmai gyakorlat;
büntetlen el élet és cselekv képesség
A pályázat elbírálása során el nyt jelenthet:
vezet i gyakorlattal rendelkezik,
közoktatásvezet i-szakvizsgával rendelkezik,
komplex prevenciós óvodai program ismerete

A pályázathoz csatolni kell:
a pályázó részletes szakmai önéletrajzát;
vezetési programot, a szakmai helyzetelem-
zésre épül  fejlesztési elképzelésekkel;
szakképesítést igazoló oklevelek másolatait
(azok eredetiben bemutatandók a benyújtással
egy id ben);
3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi
bizonyítványt.

A pályázat benyújtásának határideje az Oktatási
Közlönyben való közzétételt l számított 30 nap
(2008. április 9.). A pályázat elbírálásának
határideje: Jogszabályban meghatározott vélemé-
nyezési határid k betartásával, a véleményezésre
jogosultak által  készített jegyz könyvek beérke-
zését, illetve az oktatási bizottság ülését követ
testületi ülés.
Az óvodavezet i megbízás 2008. szeptember 01.
napjától – határozott id re, öt tanévre – 2013.
július 31.-ig szól. Az illetmény és a vezet i
pótlék az 1992. évi XXXIII. törvény figyelembe-
vételével kerül megállapításra.
A pályázatot zárt borítékban „pályázat” megjelö-
léssel Diósjen  község Önkormányzatának
polgármesteréhez címezve lehet benyújtani
(2643 Diósjen , Szabadság út 31.)
Felvilágosítás a (35) 525-012 telefonszámon
kérhet .
Szolgálati lakást az önkormányzat biztosítani
nem tud.
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TUDOK
A Kutató Diákok Országos Szövet-
sége és a Kutató Diákokért Alapít-
vány nyolcadszor szervezte meg a
Középiskolai Tudományos Diák-
körök Országos Konferenciáját
(TUDOK), melynek idén a gödöl-

i Török Ignác Gimnázium adott
otthont. A 2008. március 7-8-án
tartott konferencián, a Magyaror-
szágon, Erdélyben, a Felvidéken, a
Vajdaságban és a Lajtamentén a
tudományos kutatásokban részt ve-

Megjelentek nemzeti energiatakarékossági
program 2008. évi pályázatai A moldvai csángók Földünk egyik

legrejtélyesebb népcsoportja, állítja
az Európa Tanács egyik jelentése.
Az ezeréves magyar határ, a Keleti
Kárpátok vonulata mögött már
inkább balkáni szél fújdogál. A

útról tábla sem jelöli a kétezer
lélekszámú Pusztinát, Csángóföld
egyik legszebb faluját. Az infrast-
ruktúra gyerekcip ben, a szegény-
ség viszont feln tt cip ben jár.
Köves utakon, ökrös szekerek
csattognak, a szekereken családok
indulnak a mez kre dolgozni, a
patakban négy asszony végzi a
mosást. Kicsi, többnyire kék szín
házak, fából készült tet k és gyö-
nyör  tájak fogadják az idelátoga-
tót.
 Jó napot! - köszönök egy id s
néninek.
 Isten hozta!- viszonozza egy
különleges tájszólással és mosoly-
lyal. A csángók a nyelvújítás el tti
nyelvtannal beszélnek, a kovács
vasüt , a kézzel szót pedig
kézvelnek mondják. Nem minden-
ki örül az idegenek látogatásának
A magyar rendszámú kocsit meg-
látva, lelassít egy Dácia, kiszáll
bel le két fiatal, köpnek egyet a
földre, és tovább mennek. A falu-
ban néhány, magát románnak valló
lakos is él, akik ett l anyagi el re-
jutást remélnek, tisztelet a kivétel-
nek.
 Pusztinának két ékessége van: az
egyik a temploma, melyben megta-
lálható a magyar Szent István-
kultusz legkeletibb szentképe, a
másik az újonnan épült Magyar
ház. Utóbbiban folyik a magyar
nyelv oktatása. Böjte Csaba kezde-
ményezése nyomán elindult a ke-
resztszül program, mely a moldvai
csángó gyerekek magyar nyelv
taníttatását segíti. A magyar ke-
resztapák (a világ bármely részé-

l) anyagi, identitás meg rz
tevékenysége mérsékli a csángó
nyelv és kultúra kihalását. Az
évenkénti anyagi juttatások a ma-
gyar nyelv tanításához szüksége-

sek, a levelezés és a látogatás pedig
a magyarságot próbálja er síteni.
 Nagy  szükség  van  erre,  hisz  a
moldvai csángók magyarságtudata
nagyon gyenge, ami a megtépázott
történelmük miatt van. Sokan csak
azt tudják magukról, hogy k kato-
likusok és, hogy a nyelvük más a
román  nyelvt l.  A  román  papok  a
magyart az ördög nyelvének mond-
ják, továbbá, hogy aki magyart
tanul, az nem fog érvényesülni az
életben.
 10 éves keresztlányom családja
nagyon szegény. A kicsi, kék szín
házban egyszer ség, tisztaság és
boldogság fogad.
 A gyönyör  templomban román
nyelven van a mise, pedig a hív k
magyarok. Ezen próbál segíteni
Nyisztor Tinka, aki Gönc Árpád és
Sólyom Lászlón át a Vatikánig is
elment, annak érdekében, hogy a
mise magyar nyelv  legyen. Erre
még várni kell, addig is a nagyobb
ünnepeken, Erdélyb l meghívott
pap tartja a magyar nyelv  misét,
Tinka udvarán.
 A Svájcban doktorált néprajzku-
tató, a keresztszül  programtól
függetlenül er síti a csángók ma-
gyarságtudatát. Emellett egyfajta
falusi turizmusból él, de mégsem
az.
 Magyarországról nagyon sokan
keresik fel; csoportok, családok,
orvosok, mérnökök, akik meg akar-
ják ízlelni különleges csángó kultú-
rát. A szállás pusztinai családokban
történik, az étkeztetés Tinka által,
meg kell hagyni nem mindennapi.
A szolgáltatás díjazása is különle-
ges: perselypénzes. Mindenki any-
nyit fizet, amennyit gondol.
 Végezetül, milyen kapcsolatban
állunk mi a csángókkal? Sebestyén
Márta népdalénekesnek a követke-

t válaszolta egy csángó öreg
néni:

„Ha mük nem vonák,  tük sem
vónátok, és ha tük nem vonák, mük
sem vonák.”

Csabuda Péter

Külhonban: Csángóföld

Kedves Lakosok!
 Eljött az id , hogy beszéljünk
róla.  De  mir l  is?  Egy  nagy  fel-
adatról!
 Itt a Tavasz – jön a nyár, a dara-
zsak, méhek, és lódarazsak ked-
venc id szaka. Vagyunk a faluban,
nem kevesen, gyermekek, feln ttek
egyaránt akik allergiások, és ezek
közül többen, darázsméreg allergi-
ával kell, hogy éljük a mindennap-
jainkat. Próbáljuk segíteni egy-
mást!
 Kezdeti lépésként várom mind-
azon allergiás embertársaimat, akik
a betegséggel kapcsolatban van-
nak, 2008. 04. 13-án délután 15
órai kezdettel, a Kámor Fogadóba,

egy családias beszélgetésre, és a
hogyan tovább, kezdeti egyezteté-
sére.
 Kérem Önöket, hogy ne hanya-
golják el ezt a nem mindennapi
teend t, hanem együtt vigyázva
egymásra próbáljunk itt Diósjen n
ennek a feladatnak eleget tenni!
 Köszönöm, ha úgy gondolkod-
nak, mint én, aki csak azt szeretné,
hogy egy igazi nagy család min-
dennapjait odafigyeléssel, tenni
akarással segíthessen!
 A viszontlátásra!

Tisztelettel:
Miklós Jánosné
(Postás Marika)

Beszéljünk róla!

a GKM a pályázati rendszert 5 pályázatra bontja,
amelyeknél eltér ek a támogatási intenzitások és
az elnyerhet  maximális támogatási összegek. A
differenciálás alapja, hogy az energetikailag
hatékonyabb korszer sítések magasabb támoga-
tásokkal vannak ösztönözve.
1. Nyílászárók cseréjét illetve utólagos h szige-
telését támogató pályázat
NEP-2008-1 kódszámmal jelenik meg a nyílás-
záró–cserére illetve utólagos h szigetelésére
vonatkozó pályázat, amelyre 2008-ban egyedileg
az iparosított technológiával épült lakások is
pályázhatnak. Ez a beruházás energetikailag a
legkevésbé hatékony, itt a támogatási intenzitás
15% és az elérhet  maximális támogatás 264
ezer forint lakásonként. A felvehet  maximális
hitelkeret 1,496 millió forint, így a figyelembe
vehet  maximális beruházási költség (ha a
beruházás ennél többe kerül, azt már saját er b l
kell pótolni) 1,76 millió forint.
2. F tés és melegvízellátás korszer sítését
támogató pályázat
NEP-2008-2 kódszámmal jelenik meg a f tés
(pl.: kazáncsere) és melegvízellátás korszer síté-
sére irányuló pályázat. Az energetikai berende-
zés–cseréket támogató pályázatok esetén a
támogatási intenzitás mértéke 20%, maximum
400 ezer forint lakásonként. Abban az esetben,
ha iparosított technológiával épített lakóépület-
ben egyedi f tés, illetve használati melegvíz–
ellátás van, a lakástulajdonosok itt is benyújthat-
nak egyedileg pályázatot. A felvehet  maximális
hitelkeret 1,6 millió forint, így a figyelembe
vehet  maximális beruházási költség (ha a
beruházás ennél többe kerül, azt már saját er b l
kell pótolni) 2 millió forint.
3. Lakóépületek utólagos h szigetelését támoga-
tó pályázat
NEP-2008-3 kódszámmal jelenik meg a lakóépü-
letek utólagos h szigetelésére irányuló pályázat.
A tapasztalatok szerint az épületek utólagos
h szigetelése hozzávet leg ugyanolyan haté-
kony, mint az energetikai berendezések korsze-
r sítése, így a támogatási intenzitás mértéke
ebben az esetben is 20%, maximum 400 ezer
forint lakásonként. A felvehet  maximális
hitelkeret 1,6 millió forint, így a figyelembe
vehet  maximális beruházási költség (ha a
beruházás ennél többe kerül, azt már saját er b l
kell pótolni) 2 millió forint.
4. Komplex energiatakarékossági beruházásokat
támogató pályázat
NEP-2008-4 kódszámmal jelenik meg a többcélú
energiatakarékossági beruházásokra vonatkozó
pályázat. A tapasztalatok szerint a legnagyobb
energia–megtakarítást azokkal a beruházásokkal
érik el, amelyek egyszerre legalább két, vagy
három (tehát nyílászáró–csere, h szigetelés és
energetikai berendezés–csere) célt szolgálnak.
Ezek a beruházások értelemszer en drágábban is
valósíthatóak meg, ezért az elérhet  támogatás

maximuma lakásonként 720 ezer forintban, a
beruházás összköltségének maximum 18%-ában
van meghatározva. Az iparosított technológiával
épített lakások ennél a pályázatnál abban az
esetben pályázhatnak nyílászáró–cserével egyi-
dej leg megvalósítandó energetikai berendezés–
cserére, ha a f tés, vagy a melegvízellátás egye-
dileg történik (tehát nincs távf tés, illetve köz-
ponti f tés). A felvehet  maximális hitelkeret
3,28 millió forint, így a figyelembe vehet
maximális beruházási költség (ha a beruházás
ennél többe kerül, azt már saját er b l kell
pótolni) 4 millió forint.
 A programban pályázhatnak a
hagyományos technológiával épült
ingatlanok esetében: természetes
személyek, lakásszövetkezetek,
társasházak (a lakásszövetkezet és
a társasház a továbbiakban együtte-
sen: lakóközösség).
 Iparosított technológiával épült
ingatlanok esetében: természetes
személy, csak abban az esetben
pályázhat nyílászárócsere és/vagy
nyílászáró utólagos h szigetelés,

tés és/vagy HMV korszer sítés
megvalósítására, amennyiben az
ingatlan egyedi f téssel és/vagy
egyedi használati melegvíz-
ellátással rendelkezik.
 El írás, hogy míg a nyílászáró
csere és h szigetelés esetén az
érintett épület 1994 el tt kellett,
hogy épüljön, addig a f téskorsze-

sítés esetére nincs ilyen megkö-
tés, a megújuló energiaforrások
igénybevételére pedig azok is pá-
lyázhatnak, akik csak joger s épí-
tési engedéllyel rendelkeznek, vagy
lakásépítésük folyamatban van.
 Közös szabály, hogy megkezdett
beruházásra - azaz a pályázat pos-
tára adása el tt nem lehet pályáza-
tot benyújtani, továbbá az is, hogy
a beruházást a szerz dés kötést l
számított 2 éven belül lehet elvé-
gezni.
 A pályázatokkal kapcsolatos
részletes információk beszerezhe-

ek  a www.gkm.hu ,  a
www.energiakozpont.hu internetes
oldalakról, vagy a Golan Produkció
Bt, Balassagyarmat, Rákóczi út 17
szám alatt lév  irodájában, ahol
pályázati tanácsadással és készítés-
sel is foglalkoznak. Tel: 35/500-
690; 06-20/213-4399; e-mailen:
golan@golan.hu.
 Mindenkinek jó pályázást kívá-
nunk.

Fazekas János

 ötezer közép-
iskolás diák leg-
jobbjai mutatták
be tudományos
eredményeiket.
 A konferenci-
án a diósjen i
Laki Balázs
nagydíjat ka-
pott.

 Gratulálunk Balázsnak az újabb
sikerhez! Büszkék vagyunk a szép
teljesítményre!

http://www.gkm.hu/
http://www.energiakozpont.hu/
mailto:golan:@golan.hu
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Elismerésre méltó eredmények Borsodban
A diósjen i székhely  Cserhát-

rincz Judo Klub március 2-án
megkezdte 2008-as évadját, mely-
nek során regionális versenyen vett
részt sportolóival Miskolcon, a
Rendészeti Szakközépiskola sport-
termében.
 Jelent s számú versenyz  indult
a rangos küzdelemben, ahol a
„harc” mintegy négy küzd téren
folyt egy id ben. A megpróbáltatá-
sokra jellemz  volt, hogy több
esetben a kihívások szinte azonnal
követték egymást, így versenyz -
inknek éppen, hogy csak egy
szusznyi pihen re volt csak lehet -
ségük.
 A mez ny hozzáért k megítélése
alapján igen er sre sikeredett, ett l
eltekintve a diósjen i gyerekek
büszkén és magabiztosan álltak
helyt a küzdelmekben és így az
alábbi szép eredményekkel öregbí-
tették a klub és Diósjen  hírnevét:
Aissa Mátyás ......... B 32 kg 1. helyezett
Ferenczi Zsombor.. S 40 kg  5. helyezett
Fogarasi József .....C 30 kg  3. helyezett
Klinger Gábor........C 36 kg  5. helyezett
Kovács Dorottya .... S 63 kg  2. helyezett
Szabó Szilárd.........A 66 kg  3. helyezett

(Diák „A”=1996-os; „B”=1997-es;
„C”=1998-as születés ek; „S”=
serdül )
 A tíz éves évfordulóját ünnepl
Cserhát-L rincz Judo Klub remek

teljesítménnyel zárta a 2007-es
évet, mivel a pontszerz  küzdelem-
ben a Magyarországon meglév
156 judo klub közül a 67. helyen
végzett az országban (!)

Ezzel Nógrád megye legered-
ményesebb judo klubjává lépett
el  !
 Az elmúlt év legeredményesebb
diósjen i versenyz je Kovács Do-
rottya volt, aki Bécsben nemzetkö-
zi versenyen harmadik helyezett,
az országos Diákolimpia dönt jé-
ben harmadik, a Magyar Bajnoksá-
gon pedig ötödik helyezést ért el.
A júniusban Gy rött megrendezés-
re kerül  Világkupa versenyre
Kovács Dorottyával és a klub szü-
gyi csoportjában edz Gál Reginá-
val készülünk.
 Április hónapban a sportág nép-
szer sítése és klub bemutatása
céljából önálló összeállítással je-
lentkezünk a Diósjen i Önkor-
mányzat internetes honlapján.
 A judo klub ezúton tisztelettel
kéri a helyi vállalkozókat és sport-
rajongókat, hogy akár személyre
szólóan is támogassa legjobbjaink
versenyeztetését, mert gyakorlati-
lag öner l veszünk részt a verse-
nyeken. Az elért eredmények érez-
het en önmagukért beszélnek.
 Információ és felvilágosítás: 06
20 32-64-428).

rincz Dezs sensei (2 dan)

Labdarúgás
Március 16-án megkezd dött a
2007-2008 évi bajnokság megyei
II. osztály nyugati csoportjának
tavaszi sorozata.
 Feln tt férfi csapatunk felemá-
san kezdte a sorozatot. Els  mérk -
zésén 3:1-re legy zte Keszeg
együttesét, majd a sorozat második
fordulóján idegenben 0:4-re alul-
maradt a bajnokaspiráns Nógrád-
kövesd csapatától, a 3. fordulóban
Patakon szenvedett 2:0-s vereséget.
 A táblázatban rosszabb gólkü-
lönbséggel a 3. helyre estünk visz-
sza, és az üldöz boly is egyre kö-
zelebb kerül.
 Ifjúsági csapatunk mindhárom
mérk zésén remekül helyt állt.
Keszeget 11:0-ra, Nógrádkövesdet
3:1-re gy zte le, Patakon 1:1-es
döntetlent játszott. Jelenleg a táblá-
zat 3. helyét foglalják el.

i csapatunk megkezdte fel-
készülését a II. Börzsöny N i
Kispályás Labdarúgó Torna
sorozatra. Kialakult a tornán részt-
vev  csapatok névsora:
 Diósjen , Kemence, Vác, Erd -
kertes, Kartal
 Nyitónap: április 19. Diósjen ,
 Zárónap és kupaátadás: szeptem-
ber 27. Diósjen
 Kupanapok: május, június, júli-
us, augusztus hónapokban lesznek
megtartva a résztvev  csapatok
rendezésében a rendez  csapat
sporttelepén, kés bb meghatáro-
zandó id pontban.
 Kérünk minden szurkolónkat,
hogy csapatainkat a mérk zésein-
ken jelenlétükkel és biztatásukkal
támogassák.
 Legközelebbi hazai forduló:
április 6. kezdés: 15:30. Ellenfél:
Bercel

Hajrá Fiúk! Hajrá Lányok!
Hajrá DSE!

Hornos Márton

Felhívás
Ezúton kérjük azon sportszeret k
jelentkezését, akik a csapat körüli

teend k ellátását (Intéz )
vállalnák!

Érdekl dni lehet Hornos Márton
elnöknél, vagy Horváth Attila és

Pappné Freistág Melinda
szakosztályvezet knél.

Sikeres diósjen i
fiatalok

Diósjen  2001-2002-es korosztályú
labdarúgócsapata a közelmúltban
két rangos utánpótlástornára is
meghívást kapott. Józsa Csaba
tanítványai el ször Vácon, a Mete-
or-kupán szerepeltek, ahol a Titán
SE Vác csapatát 2–0-ra, a Dunake-
szi Kinizsit 3–0-ra, a III. Ker. TUE
együttesét 8–0-ra, míg a Szadát 3–
0-ra legy zve százszázalékos telje-
sítménnyel zártak az élen. A torna
gólkirálya a diósjen i Mazzonetto
Nicolo lett, 12 góllal.
 A  k ö v e t k e z  me gh í vá s

rbottyánba szólt, ahol a kilenc
csapat részvételével megrendezett
viadalon a nyugat-nógrádiak foly-
tatták sikersorozatukat, hiszen négy
gy zelemmel és 18–0-ás gólkü-
lönbséggel ( rbottyán 8–0, Duna-
keszi Kinizsi 4–0, Goldball II. 5–0,
Goldball I. 1–0) ismét a dobogó
legmagasabb fokára állhattak fel.
Ráadásul ez alkalommal sem ma-
radt el az egyéni elismerés, hiszen
a torna legjobb játékosának
Mazzonetto Alessiot választották a
szervez k. A két torna remekül
szolgálta a diósjen i csapat
(melynek tagjai Mazzonetto
Alessio, Mazzonetto Nicolo, Mar-
ton Kevin, Surin Máté, Alaksa
Dávid, Pálinkás Martin voltak)
felkészülését a májusi torinói nem-
zetközi tornára.

Forrás: Nógrád Megyei Hírlap

Az ifjúsági bajnokság állása
a 17. forduló után

1. Ipolyszög 16 1 0 80–10 49
2. rhalom 12 2 3 74–28 38
3. Diósjen 11 4 2 60–14 37
4. Magyarnándor 10 4 3 45–21 34
5. Nagyoroszi 10 3 4 47–26 33
6. Bercel 0 0 7 47–38 30
7. Patak 6 5 6 51–23 23
8. Keszeg 6 3 8 31–45 21
9. Érsekvadkert 6 2 9 26–52 20

10. Nógrádkövesd 5 4 8 28–27 19
11. Dejtár 5 4 8 51–52 19
12. Nézsa 3 6 8 19–39 15
13. Becske 4 2 11 26–60 14
14. Kétbodony 4 2 11 32–85 14
15. Nógrádsáp 3 1 13 19–67 10
16. Hugyag 2 3 12 19–68 9

1. Nógrádkövesd 15 1 2 64–23 46
2. Patak 11 2 5 34–20 35
3. Diósjen  11 2 5 37–25 35
4. Nézsa 11 2 4 32–20 35
5. Bercel 11 1 6 53–31 34
6. rhalom 10 4 4 39–19 34
7. Ipolyszög 10 1 7 27–29 31
8. Érsekvadkert 9 1 8 49–33 28
9. Nógrádsáp 7 1 10 33–40 22
10. Magyarnándor 7 – 11 38–46 21
11. Dejtár 6 3 9 36–47 21
12. Nagyoroszi 6 1 11 23–49 19
13. Becske 4 3 10 34–51 15
14. Kétbodony 4 2 12 37–48 14
15. Hugyag 4 1 13 21–61 13
16. Keszeg 2 5 11 26–41 11

A feln tt bajnokság állása
a 18. forduló után

18
18
18
17
18
18
18
18
18
18
18
18
17
18
18
18


