Az új esztend ben, személyes által vezérelve közösen segítsünk
boldogulásukhoz sok sikert kívá- ezekben a megpróbáltatásokkal teli
nok, békét és biztonságot családja- id kben még többet egymásnak.
utak tekintetében pályázatok be- iknak és hitet abban, hogy a hétadása. Február végére várható az köznapok álmai egyszer valóra
Tóth János
Integrált Közösségi Tér Cím nyer- válnak. Kívánom, hogy jó szándék
polgármester
teseinek kihirdetése, mely elnyeréséért indult önkormányzatunk. Az
év elején bevezetésre került a jelrendszeres házi segítségnyújtás
is településünkön. Folyamatban
van a házi segítségnyújtás szolgáltatás kialakítása is a rászorulók
részére. Bízom abban, hogy ezen
célok többsége megvalósul az év
folyamán.
Tisztelt Lakosok!
Úgy gondolom, hogy a sok rossz
ellenére, ami mindennapjainkat
befolyásolja, nem szabad elkeserednünk. Minden rosszat meg lehet Községünk hagyományai között a állta után egyetlen gyertya fényét
változtatni, csak akarni kell. Raj- legszebb talán, hogy karácsony adva tovább egymásnak, újra vilátunk múlik, hogy ezt megtesszük-e idején esztend l esztend re ösz- gosságot teremtettek az apró févagy sem. Ha igen akkor szükséges szejön a falu apraja-nagyja, hogy nyek közénk.
mindent elkövetnünk, hogy sz - közösen ünnepelhessük ezt a csoAz ünnepi m sor után finom
kebb közösségünkben itt, Diósje- dálatos eseményt.
falatokkal szeretet-lakomán láttuk
n továbbra is más légkörben
Ebben az évben sem történt vendégül kedves vendégeinket.
Ahhoz, hogy ez a szép délután
élhessünk, s folytathassuk azt a másként. December 20-án délután
gyakorlatot, hogy meggy dést l, vártuk mi szervez k – a Karitász létrejöhessen, sok-sok ember munvilágnézett l, vallástól függetlenül Csoport és a község képvisel - kája, segítsége kellett. Köszönjük
mindannyian a legfontosabb célra, testülete – vendégeinket, a falu mindenki odaadó segítségét, akár a
sorban m ködött közre, akár a
a falu és a lakosság érdekeinek lakóit az általános iskolába. Igazán
el mozdítására törekedjünk, még nagy öröm volt látnunk, milyen vendéglátásban, vagy bármilyen
ha ez sokszor oly nehéz is. Ennek sokan fogadták el meghívásunkat – más módon nyújtott segítséget.
el mozdítását sokan szorgalmazták alig-alig fértünk el az iskola aulájá- Külön köszönettel tartozunk a
Bagó és Bagó Kft-nek, Bozsó Káleddig is, és biztos vagyok benne, ban!
Szokásunkhoz híven méltón mánnak és dolgozóinak, az általáhogy teszik ezek után is. Bölcsesség, mértékletesség, becsület, ösz- feldíszített környezet, szépen terí- nos iskola dogozóinak, a váci Huszefogás és tenni akarás. Úgy hi- tett asztal várta az érkez ket. Tóth gyecz Pékségnek, a Mona Lisa
szem, ezen értékek mentén haladva János polgármester, Gy ry Csaba Pizzéria tulajdonosának, Nagy
érhetjük csak el kit zött céljainkat. plébános és Gottfried Richárd Mónikának, Csorba Lászlónénak,
lelkész urak köszöntötték az egy- Repiczki Zsuzsannának, Képes
Pet fi Sándor szavaival élve:
„Bárkié a dics ség, a hazáé a begy lteket. Igazi ünnepi hangula- Sándornak és családjának, és tertot teremtettek a szívhez szóló mészetesen a Karitász Csoport
haszon.”
sorszámok. Kedves programmal tagjainak.
Éppen ezért szeretném megköÉlnek olyan családok, emberek
szönni a településünk közéletében készültek az óvodások, az általános
meghatározó személyeknek, szer- iskolás korú katolikus és reformá- is Diósjen nk, akiknek nehézséget
vezeteknek, hogy vállalták az el- tus gyerekek közös pásztorjátékot okoz a terített asztal el teremtése
múlt esztend minden nehézségét mutattak be, Gyurcsik Dániel gyö- az ünnepre. Számukra 85 szeretetnyör karácsonyi verset mondott. csomagot, és 14 élelmiszercsomaaz itt él lakosság érdekében. KöKödöböcz József tanár úr egy cso- got osztottunk szét. Ezek sem készönet illeti azok munkáját és áldodálatos Bach-darabot adott el szülhettek volna el önzetlen adozatát, akik tettek a közösségért,
harmonikán, tanítványai: Ferenczi mányozók nélkül. Köszönjük MarDiósjen anyagi-szellemi gyarapoZsombor és Ferenczi Balázs szép ton Istvánnak és családjának, Moldásáért: a választott tisztségvise- karácsonyi dallamokat szólaltattak nár Istvánné Mini ABC-jének, a
knek,
intézményvezet knek, meg. Ködöböcz Józsefné tanárn COOP boltnak, az OTP Rétsági
pedagógusoknak, az egészségügy- zongorajátéka ugyancsak emelte az Fiókjának, Bircsák Istvánnénak,
ben és a szociális szférában dolgo- ünnepi hangulatot. Az általános Keszera Zoltánnak, a Five Forest
zóknak, a vállalkozóknak, civil iskola kórusa fülbemászó karácso- ügyvezet igazgatójának, a polgárszervezeteknek, egyházi közössé- nyi énekeket adott el .
mesteri hivatal dolgozóinak és a
geknek, családoknak és magánszeA kellemetlen id járás miatt Karitász Csoport tagjainak hozzámélyeknek. Köszönet érte mind- sajnos nem tudtunk a község kará- járulásukat és áldozatos munkájuazoknak, akik értik és cselekszik csonyfája alatt a szabadban gyer- kat.
azt, amit Márai Sándor oly kifeje- tyát gyújtani, de a református aszBízunk benne, következ karáen megfogalmazott:
szonykórus vezetésével így is szé- csonyunk is ilyen áldott, békés
„Az Életnek értéket csak a szol- pen zengett az egybegy lt ünnep- lesz, hogy ilyen jó szívvel tudunk
majd jöv re is közösen ünnepelni!
k közös éneke.
gálat adhat, amellyel az emberek
Legmeghatóbb része az volt a
ügye felé fordulunk.”
Poszpisel Gyuláné
délutánnak, amikor a sötétség bePátyodi Csilla
Kedves Diósjen iek!

Újévi köszönt - 2009.
Tisztelt Olvasók!
Kedves Diósjen iek!
Ismét reánk köszöntött egy új
esztend , melynek els napjaiban
még a meghitt karácsonyi ünnepek
élményei, emlékei élnek bennünk.
Az év végén jó volt egy kicsit
megpihenni, több id t áldozni
szeretteinkre,
megajándékozni
ket, s feledni egy röpke id re a
mindennapok nehézségeit, gondjait. Talán ebben a rövid id ben
alkalmunk volt áttekinteni az elmúlt év eredményeit, kudarcait,
tanulságait, és talán már a jöv t is
tervezgettük, mert az új esztend
els napjaiban ezt sokan megteszik. Ilyenkor születnek meg egyesekben különböz
fogadalmak,
hogy felhagynak káros szenvedélyeikkel, több id t és kedvességet
tanúsítanak szeretteik iránt, megvalósítanak olyan dolgokat, melyeket
rég szerettek volna. Tesszük ezt jó
néhányan annak reményében, hogy
így a következ esztend sikeresebb és eredményesebb lesz, mint a
magunk mögött hagyott. Azonban
aki felel sséget érez a társadalom
iránt is az nemcsak a maga jöv jére gondol, hanem családja, lakóhelye és az egész Nemzet jöv jében
gondolkodik.
Tudjuk, hogy az ország gazdasági mutatói nem jók, és a gazdasági
világválság hatására az év folyamán még több munkahely fog
megsz nni, sok területen várhatók
megszorítások, s ez által még nehezebbé válnak mindennapjaink. Az
önkormányzatok is kevesebb forrást kapnak feladataik ellátásához,
mely a szolgáltatások színvonalát
befolyásolja. Nagyon sok önkormányzat cs d közelében van. Az
elmúlt esztend sem volt könny ,
hiszen 45 millió forint hiánnyal
fogadtuk el a 2008. évi költségvetést. Ennek ellenére nem kellett az
év során hitelt felvenni, s t önkormányzatunk vagyona gyarapodott.
A tavalyi évben vásároltunk két
ingatlant, és egy kisteherautót,
megépítettük a ravatalozóhoz az
el tet t és egy rövid útszakaszt
felújítottunk, melyhez pályázati
forrást nyertünk. Ebben az évben
tervezzük pályázatra beadni a faluközpont megújítását, melyben
szerepel játszótér, szabadtéri színpad, esetleg piac kialakítása, a
hidak felújítása, tájház bemutathatóvá tétele, virágosítás, fásítás, a
ravatalozó környékének rendbe
tétele, átereszek kitakarítása. Az

Közös karácsonyunk

Önkormányzati hírek
Tájékoztató a 2008. 12. 17-én
megtartott képvisel testületi
ülésr l
Polgármester úr tájékoztatója a
testületi ülést megel
id szak
eseményeir l:
November 28-án kistérségi
ülésen vettem részt, ahol a napirendi pontok a következ k voltak: A
2008. évi költségvetés id arányos
teljesítése, 2009. évi költségvetési
koncepció, munkaszervezet vezet i
pályázat elbírálása (egy jelentkez
Gresina István elfogadva 2010-ig
tart megbízatása), 2009. évi bels ellen rzési terv elfogadása, társulás
által elfogadott szociális koncepció
végrehajtásából adódó feladatok,
egyebek: Tájékoztató az elektromos közüzemi szolgáltatások versenyeztetésér l, valamint mozgókönyvtár támogatásának elszámolásával kapcsolatos tájékoztató.
December 1-jén összevont szüi értekezleten vettem részt az
iskolában. Kovács Lászlóné az
iskola igazgatója tájékoztatta a
szül ket, az iskolában történt változásokról, a tanulókkal és szül kkel szembeni elvárásairól.
December 3-án Balassagyarmaton, a Városi Bíróságon jelentem
meg a jegyz asszonnyal együtt,
ahol a csatorna beruházással kapcsolatos perben képviselték önkormányzatunkat Dr. Menkó Veronika
és Dr. Kolláth György ügyvédek.
Dr. Kolláth György a bírónál elérte, hogy ügyünket az Alkotmány
Bíróság tárgyalja. Ez önkormányzatunknak kedvez .
December 4-én megtörtént a
ravatalozó helyszíni ellen rzése és
a pályázat anyagának áttekintése a
MÁK részér l.
December 5-én Nyugat-Nógrád
Vízm Társulati ülésén vettem
részt, ahol a testület álláspontját
képviseltem. Magyarázatot kértem
a társulat alkalmazottainak jöv évi
béremelésének indoklására, és arra,
hogy miként fordulhat el , hogy
egyes szolgáltatóknál az alkalmazott bére kiugróan van tervezve. A
válasz nem volt kielégít és nem
tudtam elfogadni, ugyanis az igazgató úr arra hivatkozott, hogy nem
lehet embert kapni, mert ezek
szombat vasárnap is dolgoznak, és
olyan munkát végeznek, amihez
nincs mindenkinek gyomra. Valamint, hogy a javításokat is ezen
számolják el. Az igazgató úr felajánlotta, hogy leül velem és el
fogja magyarázni, hogy miért szerepel így a költségvetésben ez a
tétel. A véleményemen osztozott
Romhány polgármestere,
sem
értett egyet a béremeléssel és azzal,
hogy ilyen rejtett formában oldják
meg a költségvetést átvinni a köz-

gy lésen. Természetesen volt olyan
polgármester, aki azért szólalt fel,
hogy ezek az emberek megérdemlik a béremelést, és ezt javasolja
támogatni. Így természetesen a
Közgy lés megszavazta a 2009.
évi ivóvíz és csatornaszolgáltatási
díjakat. A Közgy lésen a régi igazgató Vógel Csaba leköszönt, mert a
DMRV vezérigazgatójának választották meg, a Nyugt-Nógrád Vízm
Kft. új igazgatójának pedig Farkas
Egonné lett megválasztva.
December 6-án a falu feny fáját
díszítettük fel a t zoltókkal.
December 8-án az óvodában
ádventi gyertyagyújtáson vettünk
részt a jegyz asszonnyal és
Porubszki Zoltán képvisel úrral.
December 10-én Gödöll n az
Észak-kelet Pest Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás
ülésén vettem részt. A napirend a
következ kb l állt: I. Tájékoztatás
a Kerepes Ökörtelek völgy hull.
kezel központ kivitelezési munkáinak folyamatáról. A kivitelez
vállat kötelezettségeinek kikényszerítése, különböz a Társulás
rendelkezésére álló eszközzel.
Elkerülend egy új közbeszerzési
eljárás. Gimesi György Gödöll
polgármestere elmondta, a projekt
sikeres, komoly közbeszerzési
pályázatok lettek kiírva, ennek
megfelel en megtörtént a két alapletétel. A szükséges forrás megteremtve, de sok az olyan tényez ,
ami zavarja a projekt menetét. (A
piaci szerepl k
olcsóbb, rövid
távú megoldásokat ajánlanak, aminek egyes önkormányzatok hajlamosak bed lni, és ezáltal veszélyeztetik a projektet.) II. Beszámoló a társulás pénzügyi helyzetér l,
költségvetési koncepció elfogadása.
December 11-én Rétságon a
vel dési Házban DIPO ülésen
vettem részt. Az ülésen az alapszabály módosításáról, az egyesület
ügyrendjér l és az Elnökség ügyrendjér l volt szó. Továbbá egy
kimutatás is napvilágot látott arról,
hogy egyes települések milyen %ban kívánnak pályázatot benyújtani.
December 12-én Rétságon a
Járóbetegellátó Központ közbeszerzési bizottságának ülésén vettem részt. A napirenden belül:
szervezeti és m ködési szabályzat
elfogadása, közbeszerzési szabályzat elfogadása, közös ajánlatkérési
lehet ségek elfogadása, felhatalmazás az ügyvezet részére a közös ajánlatkéréssel érintett eljárások meghatározására, ügyvezet
tiszteletdíjának
meghatározása
kerültek megtárgyalásra.
December 17-én Balassagyar-

maton Becsó Zsolt és Balla Mihály
tájékoztatóját hallgattuk meg az
önkormányzatokat érint költségvetési támogatásokról. A csökken
támogatás miatt sok kistelepülés
kerül nehéz helyzetbe, intézményeiket egyedül képtelenek lesznek
fenntartani, és a növekv munkanélküliség is jelent s hatással lesz
a településekre. Javasoltam, hogy a
polgármesterek közösen álljanak ki
településeik érdekeiért.
A képvisel testületi ülésen megvitatott témákról röviden:
A 2009-évi víz- és csatornaszolgáltatói díjakat a képvisel testület (egyet nem értését kifejezve,
de a fennálló társasági szerz dési
kötelezettségének eleget téve)
rendeletbe foglalta.
A képvisel testület éves ülés és
rendezvénytervének megvitatása.
A polgármester megbízást kapott
egy 1948-as koszorúzási emlékfelállítási lehet sségeinek
megvizsgálására.
Közterület használati rendelet
módosítása.
Szociális témájú jogszabályi
változások helyi alkalmazásához
kaptak feladatot a bizottságok.
Január végéig kell kidolgozniuk
a rendelet alkalmazásának és
betartatásának feltételeit.
Kistérségi szociális ellátások
koncepciójának megszavazása.
Házy Tamás term föld belterületbe vonási kérelmének megvitatása.
Mozgókönyvtár
m ködtetése
közhasznú munkavállaló foglalkoztatásával.
Szociális kérelmek megvitatása.
Aki szeretné részletesebben
megismerni a testületi ülésen elhangzottakat, az arról készült jegykönyvet elolvashatja a polgármesteri hivatalban. A testületi
ülésekre minden érdekl t várunk.
14/2008. (XII. 17.) Diósjen Község
Önkormányzati rendelet a
KÖZTERÜLET HASZNÁLATÁRÓL, VÉDELMÉR L, DÍJÁRÓL
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, Diósjen község Önkormányzat képvisel -testülete a következ rendeletet alkotja:
Általános rendelkezések
1. § A rendelet célja, hogy
a) meghatározza a közterületek használatának rendjére vonatkozó szabályokat, figyelemmel a helyi adottságokra, a lakossági igényekre,
a m emlékvédelmi, a községrendezési, közlekedésbiztonsági szempontokra;
b) megállapítsa a közterület-használati díj
mértékét és fizetésének a módját;
c) szabályozza az engedély nélkül tárolt,
üzemképtelen járm vekkel kapcsolatos eljárást.
2. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a Diósjeközség közigazgatási területén belül az

önkormányzat tulajdonában, kezelésében lev , az
ingatlan-nyilvántartásban közterületként (pl.
közút, járda, tér) nyilvántartott belterületi földrészletekre, továbbá a belterületi földrészletek
közhasználatra átadott részére (a továbbiakban
együtt: közterület).
(2) Rendelkezései minden természetes és jogi
személyre, jogi személyiséggel nem rendelkez
szervezetre vonatkoznak, akik állandó vagy
ideiglenes jelleggel a község területén tartózkodnak és tevékenykednek.
3. § A közterületeket, azok építményeit,
berendezéseit és felszereléseit rendeltetésüknek
megfelel en – állaguk sérelme nélkül és az
általános magatartási szabályok betartásával –
mindenki ingyenesen használhatja.
Közterület-használat engedélyezése, a közterület
igénybevétele
4. § (1) A közterületek rendeltetést l eltér
használatához közterület-használati engedély
szükséges.
(2) Közterület-használati engedélyt kell
beszerezni:
a) a közterületbe 10 cm-en túl benyúló
üzlethomlokzat, kirakatszekrény, üzleti véd tet ,
hirdet -berendezés, cég- és címtábla elhelyezésére,
b) mobil elárusítófülke, pavilon ideiglenes
elhelyezésére,
c) szobor, emlékm és köztárgyak elhelyezésére,
d) önálló hirdet -berendezések, figyelmezte- és tájékoztató táblák elhelyezésére,
e) építési munkával kapcsolatos állvány,
épít anyag és törmelék elhelyezésére,
f) alkalmi és mozgóárusításra,
g) kiállítás, alkalmi vásár céljára,
h) vendéglátó-ipari el kert, kitelepülés
céljára, üzleti szállítás, illetve rakodás alkalmával göngyölegek elhelyezésére, árukirakodásra,
i) üzemképtelen járm ideiglenes tárolására,
j) teher- és áruszállításra szolgáló gépjárm ,
mez gazdasági vontató, munkagép, pótkocsi
tárolására vonatkozóan.
5. § Nem kell közterület-használati engedély:
a) a közút (járda) építésével, javításával,
fenntartásával kapcsolatban, a közút (járda)
területének elfoglalásához,
b) az úttartozékok és a közúti közlekedés
irányítását szolgáló berendezések elhelyezéséhez,
c) a közterületen, illetve az alatt vagy felett
elhelyezett postai távközlési kábelek, további
közm vek hibaelhárítása érdekében végzett
munkához, illetve lerakásához, feltéve, hogy az a
közlekedést nem akadályozza.
6. § (1) A közterület-használati engedély
iránti kérelmet az 2. melléklet szerinti tartalommal kell benyújtani. Az engedély megadása a
jegyz hatáskörébe tartozik.
(2) Az engedély
– ideiglenes jelleggel, meghatározott id
elteltéig,
– a megállapított feltétel bekövetkeztéig,
illet leg
– a visszavonásig adható meg.
(3) Élelmiszer utcai árusítására közterülethasználati engedélyt csak idény jelleggel, meghatározott id elteltéig lehet kiadni.
(4) A határozott id re szóló közterülethasználat legrövidebb id tartama 1 nap, kérelemre többször meghosszabbítható.
(5) Határozott id re szóló engedély érvénye,
az engedélyesnek az engedélyezett id tartam
lejárta el tt, legalább 15 nappal benyújtott

kérelmére meghosszabbítható, illet leg meghatározott id szakra szüneteltethet .
(6) Ha az engedély érvényét veszti, az
engedélyes saját költségén köteles az eredeti
állapotot – minden kártalanítási igény nélkül –
helyreállítani.
7. § (1) Nem adható közterület-használati
engedély:
a) t z- és robbanásveszélyes tevékenység
gyakorlására
b) eseti rendezvények kivételével szeszes ital
árusítására, szexuális áruk forgalmazására,
cirkusz és mutatványos tevékenység céljára,
c) teher- és áruszállításra szolgáló gépjárm ,
mez gazdasági vontató, vontató munkagép,
pótkocsi, 12 f nél nagyobb befogadóképesség
autóbusz közúton, közterületen való tárolására,
kivéve a táblával kijelölt közterületeket,
d) a lakosság nyugalmát er sen zavaró vagy
a közerkölcsöt sért tevékenység végzésére.
(2) Csak az illetékes szakhatóság el zetes
hozzájárulásával adható közterület-használati
engedély:
a) közlekedési területre,
b) m emléki vagy egyéb szempontból védett
területre.
8. § (1) Amennyiben a közterületen folytatni
kívánt tevékenységet (ide értve az önálló hirdet
-berendezések, figyelmeztet és tájékoztató
táblák elhelyezését is) jogszabály valamely
hatóság vagy más szerv engedélyéhez, hozzájárulásához köti, a közterület-használati engedély
csak az engedély, hozzájárulás megléte esetén
adható ki.
(2) Az engedélyes köteles az igénybe vett
területet és környezetét tisztán tartani, gondozni.
(3) Ha a közterület ideiglenes jelleg használata, építési munka végzésével kapcsolatos
állvány, épít anyag, törmelék stb., elhelyezése
céljából szükséges, az engedélyt az építtet nek
vagy a kivitelez nek kell kérnie.
A közterület-használati díj mértéke, fizetésének
módja
9. § (1) Az engedélyes a közterület használatáért díjat köteles fizetni. A díj mértékét az 1.
melléklet tartalmazza. A fizetend díjat, a
megfizetés határidejét és módját a határozatban
kell meghatározni. A közterület használati díjat
az 1. mellékletben meghatározott díjtételek
alapján az engedélyez állapítja meg.
(2) Az engedélyes a közterület-használati
díjat a közterület tényleges használatára, illet leg
a közterületen lév létesítmény tényleges üzemeltetésére tekintet nélkül köteles megfizetni.
(3) A létesítményekkel elfoglalt közterületek
nagyságának meghatározásánál a létesítmény
alapterületét és a használathoz szükséges csatlakozó terület mértékét az OTÉK szerint kell
figyelembe venni. Cég-, cím- és hirdet tábla,
hirdet -berendezés, transzparens elhelyezése
esetén annak felületét kell alapul venni. A díj
szempontjából minden megkezdett hónap, nap,
m2 egésznek számít.
(4) Közterület-használati díj mértékét a
Diósjen községi Önkormányzat Képvisel testülete állapítja meg, az engedélyek kiadására a
jegyz t felhatalmazza.
Mentesség a közterület-használati
díj fizetése alól
10. § A jegyz a következ esetekben a
közterület-használati díj fizetésének kötelezettsége alól – kérelemre – részben vagy egészben
felmentést adhat:
a) jótékony és közcélú rendezvény esetében,

16. § (1) Ez az önkormányzati rendelet 2009. Az 1. §-ban megállapított hatósági ár 2009.
b) választásokkal kapcsolatos hirdetések
év január hó 01. napján lép hatályba, hatályba január 1. napjától érvényes.
engedélyezésére történ igénybevétel esetén.
lépésével egyidej leg a közterületek használatáA közterület-használati engedély visszavonása
4.§
ról szóló 4/1998. (III. 31.) rendelet érvényét
11. § (1) Az engedélyt meg kell vonni, ha az
Ez a rendelet 2009. január 1. napján lép hatályba.
veszti.
engedélyes a közterületet az engedélyt l eltér
(2) A rendelet kihirdetésér l az SZMSZ Egyidej leg az ivóvíz szolgáltatásáról szóló
célra, vagy módon használja, vagy a közterületszerinti, helyben szokásos módon a jegyz 12/12/2007. (XII. 20.) számú önkormányzati
használati díjat a megadott határid re nem fizette
rendelet hatályát veszti.
gondoskodik.
be.
Kelt:
2008.
december
17.
Ezekre az engedélyest a határozatban figyelTóth János
Repiczki Zsuzsanna
meztetni kell.
Tóth János
Repiczki Zsuzsanna polgármester sk.
jegyz sk.
(2) Ha az engedélyes a közterület használatát
polgármester s.k.
jegyz s.k.
meg kívánja szüntetni, köteles ezt a szándékát az
engedély egyidej visszaadása mellett, az engeDiósjen község Önkormányzat
Diósjen község Önkormányzat Képvisel testüdélyez hatóságnak bejelenteni.
Képvisel testülete
lete 1/2008. (I. 05.) számú rendelete
(3) Ha az engedély érvényét veszti, az enge2/2009. (I. 05.) számú rendelete
az ivóvíz-szolgáltatás díjáról
délyes a saját költségén köteles az eredeti állapoa csatorna-szolgáltatás díjáról
tot - minden kártérítési igény nélkül - helyreállí- Diósjen község Önkormányzat képvisel –
tani.
testülete az árak megállapításáról szóló módosí- Diósjen község Önkormányzat képvisel testü(4) Közérdekb l a jegyz 30 napos felmondá- tott 1990. évi LXXXVII. Tv. 7. §. (1) bekezdésé- lete az árak megállapításáról szóló módosított
si id vel bármikor megszüntetheti. Ilyen esetben ben biztosított jogkörében eljárva a közgy lési 1990. évi LXXXVII. Tv. 7. § (1) bekezdésében
az engedélyes részére - kérelmére - másutt kell a határozat által kötelezve, az abban foglaltakkal biztosított jogkörében eljárva közgy lési határoközterület-használati lehet séget biztosítani.
egyet nem értve, a következ rendeletet alkotja: zat által kötelezve, az abban foglaltakkal egyet
(5) Ha a közterület használat a (1) bekezdésnem értve a következ rendeletet alkotja:
1.§
ben említett módon sz nik meg, a már esedékes1.§
sé vált és befizetett közterület használati díjat Diósjen község közigazgatási területén a
Nyugat-Nógrád Vízm Kft. által végzett Diósjen község közigazgatási területén a
visszakövetelni nem lehet.
viziközm szolgáltatás 2008. évi legmagasabb Nyugat-Nógrád Vízm Kft. által végzett
Az üzemképtelen járm vek közterületen történ hatósági ára:
viziközm szolgáltatás 2009. évi legmagasabb
tárolása
hatósági díja:
3
12. § (1) A rendelet alkalmazása szempontjá- Ivóvíz szolgáltatás: 390 Ft/m + ÁFA változó díj
Csatorna szolgáltatás változó díj:
és a bekötési mér mérete szerinti meghatározott
ból üzemképtelen járm :
318 Ft/m3 + ÁFA
alapdíj:
a) a hatósági engedéllyel vagy jelzéssel nem
2.§
rendelkez az a járm , amely egyébként közúti
Méret
Ft/hó/bek. +
Az 1. §-ban megállapított díjat a szolgáltatónak a
forgalomban csak ilyen engedéllyel és jelzéssel
ÁFA
lakossági fogyasztók esetében olyan mértékben
vehet részt,
13-20
290
kell csökkenteni, amilyen mérték központi
b) baleset folytán megsérült és elhagyott
25-30
440
támogatást kap a lakossági díj mérséklése céljájárm ,
40
730
ból.
c) m szaki állapotánál fogva közúti közleke50-65
1180
3.§
désre alkalmatlan járm .
80
1500
Az
1.
§.-ban
megállapított
hatósági ár 2009.
(2) Közterületen üzemképtelen járm közte100
2040
január 1. napjától érvényes.
rület-használati engedély nélkül nem tárolható,
150
2680
az üzembentartó vagy tulajdonos (a továbbiak200
3220
4.§
ban: üzembentartó) az üzemképtelenné vált
Ez a rendelet 2009. január 1. napján lép hatályba.
2.§
járm vet saját költségén köteles a közterületr l
A lakossági fogyasztók részére a szolgáltatás Egyidej leg a 11/2007.(XII.20.) számú önkor30 napon belül eltávolítani.
mányzati rendelet hatályát veszti.
13. § (1) Üzemképtelen járm közterület- változó díja az országosan megállapított támogatási
határérték
figyelembe
vételével
alakul.
Tóth János
Repiczki Zsuzsanna
használati engedélyét az üzemben tartónak kell
3.§
polgármester sk.
jegyz sk.
megkérni.
(2) Üzemképtelen járm közterületen történ
tárolására közterület-használati engedély a
1. számú melléklet a 14./2008. (XII.17.)Önkormányzati rendelethez
KRESZ-ben meghatározottakon túl legfeljebb 30
A közterületek használatáról szóló rendelethez
napra adható.
A közterületek használati díja
Ellen rzés, az engedély, hozzájárulás nélküli
Közterülethasználat következményei
használat
sz
Közterület-használat célja
14. § (1) A közterület-használat szabályszedíja
ségének ellen rzésér l a jegyz gondoskodik.
1. A közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat (portál), kirakatszekrény, 250 Ft/m2/hó
(2) A közterület engedély nélküli vagy attól
üzleti véd tet (el tet ), erny szerkezet, hirdet -berendezés (fényreklám), cég
eltér használata esetén a használót határid
és címtábla m2-enkénti díj tényleges felületre vonatkozik)
zésével felhívja a használat megszüntetésére,
2.Teher- és különleges gépjárm vek valamint, ezek vontatmányainak elhelyezésére
50 Ft/m2/nap
és a közterület – saját költségén, kártalanítási
Üzemképtelen járm vek tárolása maximum 5 munkanap
50Ft/m2/nap
igény nélkül történ – eredeti állapotának helyre3. Önálló hirdet -berendezések, táblák
250 Ft/m2/hó
állítására.
Transzparensek (felülete m2-ben)
20 Ft/m2/nap
15. § (1) Szabálysértést követ el, és – a (2)
4. Építési munkával kapcsolatos épít anyag- és törmeléktárolás, állványelhelyezés: 10 Ft/m2/hó
bekezdésben foglalt kivétellel – 30 000 forintig
Öner s magánlakás-építésnél: (sávonkénti id szakosan emelked mérték )
terjed bírsággal sújtható az, aki a közterületet
– 60 napon belül
0 Ft/m2/hó
engedély nélkül igénybe veszi, az engedélyt l
– 60 napon túl
50 Ft/m2/hét
eltér módon használja, és e tevékenységével a
5. Alkalmi és mozgóárusítás
200 Ft/m2/nap
rendelet 16.§-ában meghatározott figyelmeztetés
6.
Mozgóbolti
árusítás
1000 Ft/nap
ellenére sem hagy fel.
6.
Vendéglátó-ipari
el
kert:
80
Ft/m2/nap
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott
7.
Kiállítás
150
Ft/m2/nap
szabálysértések elkövetése esetén a jegyz
Alkalmi vásár, búcsú
300 Ft/m2/nap
(közterület-felügyel ) helyszíni bírságot szabhat
Rendezvények,
a
nem
bevételes
kulturális
rendezvények
kivételével:
10 Ft/m2/nap
ki.
8. Közhasználatra még át nem adott közterületnek ideiglenes használata
10 Ft/m2/nap
Záró rendelkezés
9. Nyomvonalas jelleg létesítmények egyszeri meg-váltással
200 Ft/fm
10.
Egyéb: a díj mértékét – a fentiek figyelembevételével – esetenként kell megállapítani.

„Ti magyarok! jobb ha mind eggyé lésztök,
Mint eddig egymást ne úgy szeressétök;
Úgy ad Isten jó szerencsét tinéktök,
És megszabadítja idegen népt l földetök.”
(Tinódi Sebestyén)

Tolljegyzetek az év elején
Értékelni próbáljuk az elmúlt 2008
-as esztend t, de egyformán úgysem lehet. Vizsgálhatjuk a nemzet
szempontjából hová is jutottunk,
mit értünk el kis falunkon belül, de
talán mindenkinek legfontosabb,
hogy a családjában miként alakult
az elmúlt esztend . Rövid összegzéssel nehéz évet zártunk, de úgy
látni, a mostani év nagyobb megpróbáltatásokkal indul. Azt hittük
tavaly, hogy az lesz a legrosszabb,
mert jött a világválság. Viszont ha
belegondolunk az eseményekbe,
vagy a történelmi ismereteinkbe
láthatjuk, hogy egy válság megoldása több év nehéz feladata lesz.
Az év els napjaiban igyekszünk
szeretteinknek, barátainknak, ismeseinknek a legjobbakat kívánni,
boldogságot, örömöt, szerencsét, jó
egészséget… mint az megoldaná a
365 nap gondjait, felel sségeit.
Az els napok elmúlásával, az
újévi hangulatból való kijózanodás
után visszatért a válság, de emellett
az id járás zord jelenléte is. A
hírek napról napra lehangolják az
emberek kedélyeit, különösen ha
közelünkben érint valakit. Munkanélküliség, különböz botrányok
mellett olyan témákról is hallhatunk, ami a tisztességes magyar
ember felháborodását jogosan
kiváltja. Százmilliók és milliárdok
röpködnek, utalgatnak jobbra-balra
és e mellett sok ember el tt kilátástalanság, az elszegényedés.
Mindannyiunkban megfordult a
gondolat: mit hoz ez az esztend ?
Az el deink azt mondták ilyenkor:
csak egészség legyen, a többit
bízzuk az Istenre. A sok kérdésre
nem tudjuk a választ, de ha öröm,
hála, békesség és szeretet él bennünk, túl jutunk mindenen.
A köztársasági elnökünk úgy
fejtette ki újévi köszönt jében:
„Bizonytalan és válságos év el tt
állunk, de nem csak az a kérdés
hogy vészeljük át, hanem az is,
hogy mi lesz utána.”
Tudjuk azt, hogy magyar népünk
1100 év óta itt e Kárpátmedencében mennyi tragédiát,
háborút, idegen elnyomást átvészelt és átélt és megmaradtunk
magyarnak. Mégis a szabadságban,
a viszonylagos jólétben, az Európai
Unió tagjaként kell rádöbbennünk,
hogy kitartás nélkül nem élhet az
ember. Lánczi András filozófus
gondolatait idézve: „A válság jó,
mert rávezet bennünket arra, hogy
használjuk józan eszünket és fölismerjük végre, hogy a lecsúszástól
való félelem miatt és a felkapaszkodás, a fogyasztás vágyától hajtva

önként szolgáltatjuk ki magunkat
az államnak, holott az állam sem
biztonságot, sem jólétet nem tud,
nem is akar adni a szabadságunkért cserébe. Ahelyett hát, hogy az
államtól (kormánytól) várnánk
gondjaink, bajaink, nehézségeink
megoldását, vegyük saját kezünkbe
életünk irányítását. Ehhez els sorban a léleknek, a rendbe vetett
hitnek és a jóindulatnak ekkl er snek lenni, nem a fogyasztási indexnek.”
Valószín , mindenki egyenként
is és családonként is igyekszik
mindent megtenni, de amikor úgy
érezzük, hogy a jöv kilátástalan,
amikor elfogynak az anyagi és
lelki tartalékok, a mentsvárat akkor
is megtalálja aki hitben és h ségben éli mindennapjait. Tudjuk,
megújulásra van szüksége magyar
nemzetünknek, önvizsgálatra magyar népünknek, mert veszélyben
vagyunk. Vörösmarty Mihály a
Szózat költ je a XIX. század elején
egyik versében a következ képpen
fejezte ki aggodalmát, amely

ugyanúgy érvényes a XXI. század
elején él emberek számára:
„Mi tilt jobbakká válnotok?
Ha eddig pazaroltatok,
S id , ész, pénz elszóratott
Megvenni a gyalázatot:
Elég az ok Javulnotok.”
A mai napokban is felvet dnek
és megfogalmazódnak azok a kérdések, de emellett a józan, megfontolt javaslatok is, amelyek egy új út
felé vezetnek. Vajon mi meghallgatjuk-e ezeket, teszünk-e ennek
érdekében? A fásult közönyösség,
a csüggedt várakozás, a hitetlen
nemtör dömség nem oldja meg
egyéni közösségi, nemzeti válságainkat. Talán minden családnak egy
stratégiát kellene kidolgozni: mit
lehet másképp megoldani, mi az
amin spórolni lehet, mi az, amit
nem feltétlen szükséges megvásárolni és f leg mik azok a lelki értékek amelyeket hasznosítanunk
kellene. A fejlett technika korában
nehéz lemondani valamir l, nem
akarunk nagyobb terhet vállalni, de
mégis legyen el ttünk a kép, hogyan tudunk szebb és biztonságosabb jöv t, a keresztény magyar
ember krisztusi hitet megújítani
gyermekeinknek,
unokáinknak.
Reméljük, minden kérdésre, minden problémára megtaláljuk a helyes választ.
VsMy

Gondoljon Diósjen re!
Kérjük, 2008. 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
CivilDió - Fiatalok Diósjen ért
Egyesület
adószáma: 18642366-1-12
Katolikus egyház
technikai száma: 0011
Református egyház
technikai száma: 0066
Magyar Vöröskereszt
adószáma: 19002093-2-41.

2009. évi
rendezvényterv

Népességi adatok
Születés 1999-2009
év
1999.
2000.
2001.
2002.
2003.
2004.
2005.
2006.
2007.
2008.

fiú
13
14
17
14
18
18
19
11
13
15

Elhalálozás 1999-2009

lány
11
21
8
8
10
13
11
17
11
19

össz.
24
35
25
22
28
31
30
28
24
34

év
1999.
2000.
2001.
2002.
2003.
2004.
2005.
2006.
2007.
2008.

férfi
22
25
16
15
25
21
22
8
19
29

össz.
37
41
24
31
41
36
42
11
27
44

15
16
8
16
16
15
20
3
8
15

Február 7. – Sportbál
Március 15. – Nemzeti ünnep
Május 16. – Id sek napja
Május – Közmeghallgatás
Június 20. – Lovas nap
Július 18. – Jen nap
Augusztus 20. – Szent István, az
államalapítás ünnepe
Szeptember 26. – Szüreti felvonulás
Október – Falugy lés
Október 9-10. – DióFesztivál
Október 23. – Nemzeti ünnep
December 6. – Falusi Mikulás
December – Közös falusi karácsony

Népmozgalmi adatok Diósjen 1999-2009.
Esemény

1999.

2000.

2001.

2002.

2003.

Születés
Házasság
Haláleset

24 f
9
37 f

35 f
16
41 f

25 f
7
24 f

22 f
14
31 f

28 f
9
41 f

2004.

2005

2006.

2007.

2008.

31 f
11
36 f

30 f
13
42 f

28 f
14
11 f

24 f
13
27 f

34 f
9
44 f

év

A lakosság kor és nem szerinti megoszlása Diósjen 1999-2009.
Id szak
1999. 01. 01.
2000. 01. 01.
2001. 01. 01.
2002. 01. 01.
2003. 01. 01.
2004. 01. 01.
2005. 01. 01.
2006. 01. 01.
2007. 01. 01.
2008. 01. 01.

0-3 éves
férfi
66
52
51
54
53
66
70
66
67
63

53
46
57
53
52
54
47
44
56
54

4-6 éves
férfi
46
59
60
52
43
41
41
42
48
48

39
43
41
43
36
39
47
46
46
37

7-14 éves
férfi
128
126
129
129
139
133
134
139
133
126

140
134
124
123
124
119
120
127
112
115

15-18 éves
férfi
91
84
74
74
74
76
66
74
62
55

58
63
68
73
76
69
67
65
67
64

19-60 éves
férfi
955
970
967
953
978
976
988
988
999
1008

805
812
824
819
833
846
861
867
874
866

61-100 éves
férfi
177
181
192
210
211
220
233
225
245
261

264
266
264
277
293
302
301
299
308
323

együtt
férfi
1.463
1.472
1.473
1.472
1.499
1512
1532
1534
1554
1561

1.359
1.364
1.378
1.388
1.414
1429
1443
1448
1463
1459

össz.
2.822
2.836
2.851
2.860
2.913
2941
2975
2982
3017
3020

Iskolai hírek

Óvodai hírek

2009. január 16-án zártuk a
2008/2009. tanév I. félévét, s mint
ilyenkor mindenki, mi is (tanárok,
szül k, tanulók) átgondoljuk az
eddig elért eredményeinket.
Ismeretes, hogy a nyár folyamán 4
pedagógus (Czmorek Lászlóné,
Mocsári Gergely, Sinka Sándorné
és dr. Várfalvi Jánosné) távozott
iskolánkból – nyugdíjasok lettek.
Hiányukat átszervezéssel és óraadó
diósjen i pedagógusokkal (Mózes
Szilvia, Kovács László, Valkó Kornél) próbáltuk megoldani. December elejét l sikerült enyhíteni az
alsós pedagógusok leterheltségén
egy teljes állású napközis nevel
(Kátai-Jakab Olga) alkalmazásával, azonban Pátyodi Csilla december végi távozása újabb kihívás
elé állította az intézményt. Sajnos
két szakjának ellátását egy személlyel nem tudtuk megoldani, így
a történelem oktatását a diósjen i
Berki Péter óraadóként, a magyartanítást István Éva váci magyarnémet szakos tanár részfoglalkozásúként vállalta. Nehéz helyzetben
vannak a tanulók, de természetesen
az új pedagógusok is. Meg kell
ismerkedni egymással, alkalmazkodni kell az újhoz, a szokatlanhoz, s ez feln tteknél sem mindig
zökken mentes. A tanulók veszteségként élik meg osztályf nökük
távozását, és sokszor az helyébe
lép k helyzetét, munkáját is megnehezítik érzelmeik kinyilvánításával.

Mindezek ellenére sikeresnek
mondható félévet zárhattunk.
A tanulmányi eredményekr l a
félévi értesít ket január 23-án vihették haza a tanulók. Ekkor szembesülhettek a szül k gyermekeik
tényleges iskolai munkájával. Az
elért eredményekb l kit nik, hogy
mennyire álltak gyermekük mögött
a félév során, és a tanulók mennyire vették komolyan legfontosabb
kötelességüket – a tanulást.
Sok-sok szül i segítséget kaptunk,
gondoljunk csak a gyermekek biztonságát, kényelmét szolgáló kapukra, folyosói bútorokra, portaszolgálatra, melyet ezúton is nagyon köszönünk!
Reméljük, a második félévben
nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb
légkörben dolgozhatunk.

Emléktornák . . .

lehettünk szemtanúi.
Hogy ki nyerte a tornát? Számít? Annak,
akinek igen, mondanám, hogy egy évig, a vándorkupát a „Diósjen - fehér” csapata fogja
rizni. A második helyen a Váci csapat végzett,
a harmadik helyezett a „Diósjen – sárga”
csapata lett. A félreértések elkerülése végett, a
jenei csapatok, a megkülönböztet mezek szerint
voltak elnevezve.
Köszönjük mindkét n i csapatunk tagjainak, a
segítséget, nélkülük a torna nem jöhetett volna
létre.
A fiuk tornáján, a tavalyi gy ztes Diósjen
SE csapatán kívül, részt vettek a: T zoltók,
Szaszákok, Diósjen IFI, Niemand és a Vicc
csapata is. Két csoportban, sportszer en mérk ztek egymással, majd külön helyezésekért ment a
párbaj. Azok kedvéért, akiknek számít a kialakult sorrend, említeném, hogy a 6. helyen végzett
a torna legszebbnek kikiáltott csapata, a VICC
csapat. Az 5. helyen, „a névtelen”, de ügyes
NIEMAND-ok lemaradtak a 4. helyen lév
legsportszer bb T ZOLTÓK csapata mögött. A
technikás, szép futballt játszó IFI csapat a 3.
helyet érte el. Az els ségért Diósjen SE és a
SZASZÁKOK csapata küzdött egymás ellen.
Igen, küzdött! Értelmetlen indulattal, sportszer tlenül és görcsösen. Amikor a sport átalakult
személyes bosszú eszközévé, amikor az indulatok elszabadultak és döntetlenül végz dött a
meccs, nehéz volt eldönteni ki legyen a nyer . Itt
nem voltak nyertesek. Csak vesztesek. Így a két
csapat meg fogja osztani egy évig a vándorkupát, remélvén, hogy egy év elteltével, megtanulják legalább tisztelni egymást.
Filip Dániel

. . .szomorúság, könnycseppek és büszkeség,
azoknak, akik közeli hozzátartozója, barátja vagy
ismer se voltak az emléktorna névadójának,
. . . tiszteletet, elismerést és az eseményhez
méltó magatartást vált ki azokban, akik nem
ismerték, csak hallottak róla, de valahogy részei
a megemlékezésnek,
. . . és sajnos, indulatokat, elfelejtett sérelmek
újraelevenítését és az eseményhez nem méltó
magatartást, viselkedést hoznak felszínre azok
számára, akiknek az emléktorna csak egy újabb
elszámolási, visszavágási lehet séget biztosít.
Az indulatokat és az értelmetlen, görcsös
versengést félretéve, egy emléktorna, jó alkalom
a megemlékezésre, a felszabadult, igazi tétnélküli játékra, és jó alkalom arra, hogy jobban
megismerhessük és tiszteljük egymást, remélve,
hogy méltó utódai lehetünk annak, akinek a
nevében összegy ltünk. Hiszen az élet olyan
rövid…
Diósjen n hagyománnyá vált, a Szaszovszky
Csaba emlékére szervezett év végi
„Szaszovszky emléktorna”. 2008-ban is, az év
utolsó napján 6 férfi csapat és 3 n i csapat
nevezett, többnyire helybéli lakosokból.
A n i tornát, a két Diósjen i csapaton kívül,
megtisztelte jelenlétével Vác, n i futball csapata
is. Itt mindenki mindenkit ismer, hiszen nem
el ször találkoznak. Ha a Börzsöny kupán a
mérk zések tétje, versenyszelleme áthatja az
eseményt, és kemény, sportszer és küzdelmes
meccseket láthattunk, a „Szaszovszky emléktornán”, felszabadult, laza, néz k és játékosok
részére kellemes és színvonalas mérk zéseknek

Felhívás névadásra
Régóta foglalkoztatja már a nevetestületet, hogy az iskolának
nevet adjon. Szeretnénk a falu
lakosságát is bevonni a névadásba.
Kérjük,
hogy
javaslataikat
(indoklással) jeligével vagy névvel
ellátva juttassák el 2009. március
10-ig az Általános Iskolába.
A nevel testület nevében:
Kovács Lászlóné
igazgató

Ismét köszönetet szeretnénk
mondani azoknak a segít kész
falubelieknek, akik ebben a nehéz
gazdasági helyzetben munkájukkal
hozzájárultak ahhoz, hogy óvodánk
szépüljön.
Bach Antalnak szeretném megköszönni „Mikulás ajándékát”. A
küls épületben lév Katica csoport öltöz jének feltáskásodott
padlóburkolatát cserélte ki, az
anyag és a munkadíj az ajándéka
volt. Köszönjük, hogy szebbé
tette a gyermekek öltöz jét.
A f épületben a Süni és Maci
csoport öltöz jében a csempézést
– mint már hírt adtam róla , a téli
szünetben vállalta Varga János
vállalkozó. Örömmel jelentem
realizálódott a munka. Köszönet
illeti Dukai Tamást ( a kiscsoportos Alexandra édesapját), aki az
elavult csempék eltávolításában
volt segítségünkre. A csempézési
munkákban Monostori Lászlónak,
Mészáros Zoltánnak (Naomi és
Noel édesapjának), Monostori
Józsefnek (Eszter és Kornél édesapjának), Holes Zoltánnak
(Nikolasz édesapjának), és Szabó
Józsefnek szeretnénk megköszönni, hogy segítettek újjá varázsolni a fali csempézést. A járólapok
cseréje reméljük ez évben megvalósulhat, a k
ves apukák a
további segítségüket felajánlották.
A diósjen i óvodás gyermekek
szép, esztétikus környezetének
biztosítása ilyen segít kész szül kkel, vállalkozókkal, összefogással
a nehezebb id kben is megoldható.

Ismét van miért
örülnünk!
A Földm velésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Természeti
Er források F osztálya az Európai Erd k Hete 2008. október 2024. alkalmából országos rajzpályázatot hirdetett
„Mesél az
erd ” címmel, óvodás és általános iskolás korú gyermekek számára.

Az Európai Erd k Hete rendezvénysorozat részeként meghirdetett
pályázattal erdeink életünkben
betöltött fontos szerepére kívánta a
gyermekek figyelmét felhívni a
Pályázatkiíró Minisztérium.
A „Mesél az erd ” rajverseny
nagy sikert aratott és sok kis m vészt alkotásra késztetett.
Összesen 1304 alkotás érkezett
a pályázati felhívásra 112 intézményb l és szép számban voltak
egyéni pályázók is.
A diósjen i Aranydió Óvoda
nagycsoportjából
Mészáros
Naomi, Varga Zoltán, Méreg Natália, Lengyel Kata, Pára Balázs,
Tóth Jázmin, Klinger Dorina
valamint a nagycsoport közös alkotását, a középs csoportból Babati
Zsófi, Marton Lara, Mózes Sári,
Rácz Brigi, Schmittinger Lili, Sós
Dani munkáit küldtük be.
Minden diósjen i óvodás oklevelet kapott szép munkájáért.
A 140 legszebb pályamunkából
vándorkiállítást szerveztek, és nagy
örömünkre a vándorkiállításon
Klinger Dorina és a Nagycsoportosaink közös alkotása is látható.
A vándorkiállítás els helyszíne a budapesti Vajdahunyad
Vára lesz. Várhatóan Balassagyarmaton is megtekinthet lesz a kiállítás.

Kis focistáink sikere!
Már többedszer bizonyítanak óvodás focistáink. A Magyar Gyermek
Labdarúgó Szövetség bajnoki tornájának körzeti fordulóján a
diósjen i Óvoda „A” csapata I.
helyezést ért el.
k név szerint: Méreg Vaneszsza, Lengyel Kata, Tóth Jázmin,
Tuskó Judit, Bartos Kornél, Papp
Tamás, Pára Balázs, Sós Dániel,
Szaszovszki Kevin és Tóth Zoltán.
Mindannyian gratulálunk nekik
és Józsa Csaba tanár úrnak a sikeres felkészítéshez.
Bacskay Sándorné
óvodavezet

Fotó: Freistág János

A község arculatát meghatározó jegenyesor

vel dési Ház nélkül… ?
A bizonyára nagy munkával létrehozott Diófesztivál ötletes és gazdag m sora és községünk lakosainak érdektelensége közötti ellentmondás késztetett töprengésre.
Miután a jelenségeknek mindig
van valami oka, ennek gyökereit
keresgélem azóta is. Hadd osszam
meg gondolataimat Önökkel.
Ha nem is Ádámnál és Évánál,
de a „CivilDió Egyesület” létrejötténél kezdem.
Ezzel kapcsolatosan két – ellentétes el jel – véleményem van.
Fiataljaink öntevékeny kezdeményezését, az Egyesület létrehozását, – a tenniakarást – szül helyük
iránti felel sségérzetük megnyilvánulásának, így örömmel üdvözlenés megbecsülést érdeml kezdeményezésnek tartom. Annál is
inkább, mert az ilyesmi nem nagyon jellemz manapság.
Ugyanakkor érzékelhet ki nem
mondott elégedetlenségük is, s
valljuk be ezt illet en igazuk, vagy
legalábbis sok igazságuk van. Ki és
hogyan tör dik velük? A kicsiknek
ott van az óvoda. A nagyobbak
iskolába járnak, ahol azért vannak
szívesen látogatott elfoglaltságok.
És a 15-25 év közötti korosztálynak, akik talán legjobban igénylik
egymás társaságát hol van az ilyen
irányú „otthona”? Egy 3000 lakosú településen nincs egy olyan
közösségi ház, ahol 10-15, vagy
akár 30-40 ember kulturáltan le tud
ülni beszélgetni, csendben zenét
hallgatni, egy parti sakkot, vagy
pingpongmeccset lejátszani, valamilyen témában eszmecserét folytatni, közös programokat szervezni, vagy csak egyszer en együtt
lenni.
Bíráljuk gyermekeinket, unokáinkat, hogy szabadidejükben órákon át üveges szemmel görnyednek a számítógép, vagy a televízió
el tt, s bíráljuk, ha valami presszóban dobhártyaszaggató zene mellett rángatóznak, netán emelgetik a
poharat. De mit ajánlottunk, vagy
ajánlunk helyette? Van valami
lehetséges alternatívájuk?
Pergessük vissza az elmúlt éveket. Mióta nincs a falunak kultúrháza, illetve kultúráért felel s személye? Jószerint feln tt mellettünk
egy generáció, akikkel szervezetten nem foglalkozott senki. S ha
nem lépünk – iskolából való kimaradásuk után így járnak a mostani
általános iskolások is.
Ha azt akarjuk, hogy fiataljaink
köt djenek Diósjen höz, valamivel
ide kell kötni ket. A minap beszélgettem err l Szalay Antival.
Neki is az volt a véleménye, hogy
a köt dést többféle úton lehet generálni. Kérdezzük meg err l a
szirt
táncegyüttes tagjait...
Nagyvonalakban ismerem az
Önkormányzat (a község?) ilyen
irányú fejlesztési elképzeléseit.

A legnagyobb lépték tervvel, a
Kossuth út – Szabadság út által
bezárt saroktelepre álmodott kulturális és sportcentrummal nem foglalkozom, miután annak megépítésére belátható id n belül esélyünk
sincs.
A nagyobb községi rendezvényeknek (évi 3-4 alkalom) az iskola aulájában való megtartása kényszerhelyzet, de pillanatnyilag – és
sajnos valószín , hogy hosszabb
távon is – ez az egyetlen lehetséges megoldás. Ez viszont nem
oldja meg az iskolasorból kin tt
ifjúság rendszeres (naponkénti)
helyigényét. Én pedig most els sorban err l beszélek.
Már a közös f tési rendszer, s
más takarékossági szempontokból
is egyértelm en realisztikus az a –
benyújtott pályázatig is eljutott –
elképzelés, hogy a sajnálatosan
csökken gyermeklétszám miatt az
iskola felszabaduló részét valami
más hasznosításra alakítsák át. De
kérdés, hogy mi ez a más cél, s
abban el re tervezetten szerepel-e
ifjúsági közösségi helység? (És
ugye „nem csak a húszéveseké a
világ”...)
Ezzel kapcsolatosan azt is el kell
fogadnunk, hogy a gyermekkort
idéz iskola, sohasem válik az
onnan nemrég kikerült generációnak vonzó szórakozási hellyé. Jobb
híján ezzel (is) deklarálják feln tt
kor felé haladásukat. Tudom, ez az
elszakadási törekvés – azt hálátlanságnak tartva – érzékeny pontja
pedagógusainknak. Hadd vigasztaljam meg ket, egyrészt valószín ,
hogy mi sem voltunk különbek,
másrészt tudniuk kell, hogy minden gyerek el bb utóbb eljut a
nosztalgia korszakba, amikor az
„Alma Matert” felkeresve meghatottan simítja meg felismert valamikori ül helyét és gondol szeretettel valamikori tanáraira.
Szeretném kihangsúlyozni, hogy
az iskola felszabaduló részér l való
gondolkodást – a pályázat esetleges
sikertelensége esetén sem szabad
levenni a napirendr l. Legfeljebb
több id van a lehet legjobb megoldás kiválasztására, az elképzelések kiérlelésére.
A témával való beszélgetéseim
során felvet dött a Dózsa György
úti volt Egészségházi komplexum
kulturális célra való átalakítása is.
Az épületek állagát látva, de más
szempontokból is ezt tartanám a
legtöbb költséget emészt , messze
legrosszabb megoldásnak.
Egyértelm en örülök a Vasasféle ingatlan tájház céljára való
megvásárlásának. Persze mindenen
lehet vitatkozni (s miután kevésbé
szeretünk el zetesen véleményt
nyilvánítani, mint utólag bírálni,
megvásárlása el tt én kinyittattam
volna egy hét végére, hadd nézze
meg mindenki), de nem ez a lé-

nyeg. Múltunk rohamosan fogyó
értékeinek összegy jtésére, megmentésére, bemutatására végre
sikerült alkalmas „otthont” teremteni. (Lelki szemeimmel én már
látom egy széleskör „társadalmi
munka I.” kampány hatékony m ködését.)
Végre elérkeztünk ide, társadalmi és egyházi ünnepségeink méltó
színhelyére az els világháborús,
az 1956-os emlékm vünk térségére
megálmodott
„faluközpontunkhoz”. Bevallom tudatosan
terelgettem ide gondolataikat.
Hölgyeim és Uraim! Id sek és
fiatalok! Kedves
t sgyökeres
diósjen i lakosok és „gyüttmentek”! Tisztelt Önkormányzat!
Ugyan nézzenek már körül. Van
szebb, megjelenésében és méretében is megfelel bb, mindannyiunk
szívéhez közelebb álló – közösségi háznak alkalmasabb épület, mint
az 1928-ban épült gyöngyszem
szépség volt református iskola?
Talán nem is kellene méltatnom
nyilvánvaló el nyeit, a biztonság
kedvéért mégis megteszem.
Ha valamit, akkor ezt kortól,
nemt l, vallási felekezett l függetlenül szerintem mindenki elfogadná. (Igaz ez is iskola volt, de itt
már maga az épület „nosztalgikus”
korú).
Miután közvetlenül érintkezik a
faluközponttal ennél jobb helyszínen nem is lehetne. A nemrég
megvásárolt tájházzal való szomszédsága révén a két épület
(szegény ember vízzel f z), akár
egy személlyel is üzemeltethet .
Parkolási lehet sége több, mint
elegend . Befogadóképessége –
közösségi és nem kultúrházban
gondolkodva – (azért maradjunk a
földön) Diósjen nek elegend , de
bizonyos mértékben akár fejleszthet is.
Nem igényelne túlzottan sok
költséggel járó bels átalakítást.
(Társadalmi munka II.) Attól pedig
az Isten mentsen meg, hogy küls
megjelenéséhez akár egy ujjal is
hozzányúljunk. (Tényleg mit tehetne az Önkormányzat, ha valaki
holnap nekiesne és mondjuk a jobb
szigetelés ürügyén m anyag
panorámaablakokra
cserélné a
most különlegesen egyedi megjelenést biztosító ablakokat. Nem kel-

lene az épületet sürg sen legalább
helyi védetté nyilvánítani?).
Kedves Olvasóim! Távol áll
lem, hogy kisajátítsam az egyedül üdvözít igazságosztó szerepét.
Valószín , hogy javaslatomban az
észérvek mellett a szubjektív megítélésemnek is van szerepe. Egyszer en nem tudom elfogadni,
hogy ez a célnak legmegfelel bb
épület ne a Diósjen ieket szolgálja.
S úgy tudom visszavásárlásához
talán még elegend lenne a község
meglév „ereje”. (Tisztázzuk, semmi bajom nincs az épület jelenlegi
„gazdájával”, néha magam is betérek oda valamiért. S t meg is követem, ha úgy érzi hogy érdekeit
sértem, vagy beavatkoztam belügyeibe.) Ugyanakkor nem tagadom, szeretném befolyásolni Kedves Mindnyájukat.
Az elmúlt hetekben személyes
találkozókat kezdeményezve legalább 25 f vel folytattam személyenként 2-3 órás tájékozódó (hátsó
szándékaim szerint befolyásoló)
eszmecserét. Ennek során úgy
érzékeltem, hogy felvetésemmel
beszélget partnereim zöme maradéktalanul azonosult, illetve egy
sem volt, aki azt ne tartotta volna
figyelemre méltó javaslatnak.
Ugyan fussunk még egy kört a
kérdésben. Nem kell elsietni semmit. Teremtsük meg valahogyan a
feltételét annak, hogy mindenképpen a falu lakosságának többségi
akarata tükröz djön a végleges
döntésben.
Utoljára a „Civil Diósokkal” beszélgettem múlt hét csütörtökön…
k javasolták – írja le Karcsi bácsi! Hát leírtam.
Kedves Diósjen i Barátaim!
Kérem, alkossanak véleményt,
miel tt végleg elmegy ez a hajó. És
adjanak hangot véleményüknek.
Ja, és mi köze van ennek ahhoz,
hogy viszonylag kevés falubélit
lehetett látni a „Dió Fesztiválon”?
Az, hogyha hely és alkalom,
illetve némi ráhatás híján az emberek lassan leszoknak a társas érintkezésr l – befelé fordulnak és egy
id multán érdektelenné is válnak.
Az id sek is és a fiatalok is… És
hát valahol már ott vagyunk, vagy
legalábbis arrafelé haladunk.
Teszáry Károly

Felkészülés kertészeti-gazdasági teend inkre
„A mez gazdaság m vészete: nyújtanak számunkra, úgy is mondhatnánk olyan
az élet m vészete” fontos mint az egyszeregy.
Az I. kategóriába sorolt növényvéd szereket
A téli id szak a falusi embereket általában arra csak növényvéd szakmérnök irányításával
ösztönzi, hogy a lehet ségeknek megfelel en szabad használni.
El fordul – mint ez évben is -, hogy szabad
felmérjék, beütemezzék tavaszi kertészeti,
mez gazdasági teend iket. A mai világban forgalmú szert átsorolnak magasabb kategóriába,
ugyan ez már nagyon különböz , mert van aki így már csak az engedéllyel rendelkez k vásárolcsupán a ház körüli néhány négyzetméternyi hatják. Minderr l b vebben a szakboltban lehet
területet, vagy a nyaralóház környékét igyekszik érdekl dni.
Mindemellett a biotermelés is nagyobb tért
gazdaságilag hasznosítani, de az stermel k,
kistermel k, vállalkozók – a régi nemes szóval hódít, mert sok vev nek a nézete, hogy nem
kifejezve a földm vel emberek – már a néhány mérgezi magát különböz vegyszerekkel, úgyis
hektárnyi vagy nagyobb földterületet szeretnék van elég szennyez dés a légtérben. A
saját hasznukra és népgazdasági érdekekhez biotermelésnek is megvannak a különböz
igazodva megm velni. Ismerjük ennek is a feltételei, amelyek betartásával lehet a piacra
körülményeit, amelyre a tapasztalataink megvan- kerülni. Ezeket a feltételeket a biotermelés
nak az elmúlt esztend kb l, és amiket a híradás- lehet ségeit is a biotermékeke feldolgozását
okból is hallunk. Az üzletláncok 70-80%-ban gyümölcs és zöldség palettával ismertette a
külföldi árut forgalmaznak és ez sok magyar képvisel testület meghívottai el tt – helyi polgáembernek azért jó, mert olcsóbb. Ugyanakkor ri kezdeményezésre – egy budapesti cég vezet hány magyar gazda megy tönkre, hány magyar je. Még sok az ismeretlen ebben a témában, de
válik munkanélkülivé, vállrándítással a válasz: reméljük a közeljöv ben még erre is visszatérheugyan kit érdekel. Vajon ennyire különböz ek az tünk.
A vet magkínálat sokrét , gyakran nehéz a
érdekeink?
A növényvéd -szereknél is minden évben választás, de talán ragaszkodjunk a jól ismert,
követni kell az EU-s el írásokat. Tudvalév , a bevált, régmúltra tekint nevezetes magok
növényvéd szerek nálunk még három kategóriá- vásárlásához. Vannak azonban, akik szeretnék a
ba vannak sorolva, az EU-ban csak két kategória saját maguk által kipróbált és bevált zöldségfajtákat a következ esztend kben is termeszteni,
van.
A szabad forgalmú szereket kis kiszerelésben ezért vet mag nyerése céljából tovább nevelik,
bárki megvásárolhatja. Ez a III. kategória. A II. illetve átültetik az erre a célra leginkább megfekategória, amelyben a feltételes szerek tartoz- lel egyedeket. Ez bizonyos kockázattal jár,
nak, ezek már hatékonyabbak a kártev kre, azon hogy a termésb l nem mindig azt kapják amit
személyek vásárolhatják, akik rendelkeznek vártak.
Tudjuk a szólásból, hogy az ismétlés a tudás
növényvédelmi szakképesítéssel. Ehhez nyolcvan órás tanfolyamot kell elvégezni, amit a atyja. Ezért vegyük el a régi szakkönyveket,
megyei Növényvédelmi Hatóság szervez. Való- netán a fiatalok az internetet és tanulmányozzuk
szín , hogy a jöv ben rákényszerülnek a kister- át az el ttünk ismeretlen vagy feledésbe merült
mel k is, ha a követelményekkel lépést akarnak kertészeti teend ket és ne szégyelljük id sebbek
tartani. Megfelel számú jelentkez esetén ezt a tapasztalatait elfogadni, vagy megfelel helyen
tanfolyamot itt helyben is meg lehet szervezni. szaktanácsot kérni. A saját magunk által megterMég egyszer bb felfogással is, ha belegondo- melt zöldség, gyümölcs, virág talán egy kicsit
lunk a növényvédelmi ismeretekbe nem mindegy enyhíti majd a válság egyéb nehézségeit.
Ehhez kívánok er t, egészséget, jó munkát
mikor, mivel, milyen adaggal permetezünk,
milyen táper utánpótlást alkalmazunk. A falunk minden szorgalmas lakójának!
hasznos ismeretek sok mindenben segítséget
VsMy

Véradás
Hazánkban a szervezett véradás
több mint ötven éves múltra tekint
vissza. Az egészségügyben évente
mintegy 500 ezer egység (egy egység=egy véradáskor levett vér
mennyisége, 4,5 dl) vért használnak fel az önkéntes véradóknak
köszönhet en. Ma Magyarországon minden 18 és 65 év közötti
ember adhat vért, n k esetében
évente 3, férfiak esetében 4 alkalommal.
Községünkben 2008. december
20-án került sor a rendszeres véradók köszöntésére.
Tízszeres véradók: Hekli Gáborné, Lengyel László, Tordai Sándor;
Húszszoros: Megtért József, Miklós
Sándorné, Tóth Éva, Schmittinger
Tamás; Huszonötszörös: Imre
Jánosné; Harmincszoros: Hay
András, Szaszovszky János, Klucsik

István; Negyvenszeres: Ribai László, Varga Ferencné, Szaszovszky
Sándorné; Ötvenszeres: Miklós
László.
Ezúton is jó egészséget kívánunk
minden aktív és leend véradónak.

Régi id k - régi emlékek

A parasztvilágban a szokásoknak
megfelel en szüret után és farsangkor tartották a lakodalmakat. A
mellékelt fénykép hetven évvel
ezel tt farsang idején készült. A
násznép kivonult a templomból és
amíg a menyasszony – v legény a
hivatalos teend ket intézte a parókián, addig a násznép már a cigányzenészek lakodalmi hangulatát
igyekezett átvenni.
„Lakodalom van a mi utcánkban!” Ahogy a fénykép hátoldalán
is feltüntették és már a v félyen is
látszik a jókedv. Arról nincs tudo-

másunk, kinek a lakodalma volt, de
talán még akadhat az akkori gyerekek közül olyan személy, aki emlékezhet rá.
Az utcaképet megfigyelve, azt
látjuk, hogy a jegenyefasor még
fiatal volt – amely 2000-ben került
kivágásra.
Remélhet leg egy szép elméket
elevenítettünk fel ezzel a lakodalmas képpel. Netán ha más kép is
készült ezen alkalommal, azt is
szívesen közöljük.

A „Drégelyvár Alapítvány”
megköszöni, ha személyi
jövedelemadója 1 %-át a vár
helyreállításának segítésére
érdekében az Alapítvány
19667410 -1-12
adószámára ajánlja fel.
(Az Alapítvány eddig
elvégzett 1083 m 3 helyreállított falmennyiséget eredményez munkája a helyszínen
ellen rizhet )

"Adni öröm"

VsMy

Idén karácsonykor valahogyan
másképp szerettünk volna ünnepelni tanulóinkkal. Családiassá és
meghitté varázsolni ezt a szép
ünnepet. A szeretet fontos gondolata, az -adni öröm- indított el a
megoldás felé. Iskolánk hatalmas
aulájában a kollégákkal ízléses,
ünnepi terítéket tettünk az asztalokra, majd leültettük a gyerekeket.
Megkezd dött az ünnepi m sor,
Legközelebbi véradás id pontja: melyben gyönyör énekekkel és
2009. 07. 07. 14:30-18:30
versekkel, tartalmas jelenetekkel és
Helye: Iskola
lélekemel zeneszámokkal örvendeztettek meg bennünket a szerepGy ri Istvánné (Marika)
k. A szünetben kedves segít nk,
Mocsári Sándorné Marton István vállalkozó jóvoltából finom kalácsot és teát szolgáltunk fel tanulóinknak. Szemeik
csillogásából, mosolygós vidám
arcukról le lehetett olvasni e szent
ünnep boldogsággal teli hangulatát. Nekünk nevel knek pedig
jólesett látni,hogy a megérdemelt
pihenésre, a téli szünetre kellemes
élményekkel gazdagodva térhetnek
haza nebulóink. Mindnyájan úgy
éreztük, hogy sikerült emlékezetessé tenni ezt a karácsonyt.
Köszönöm pedagógustársaimnak az ünnepély el készítésében és
megvalósításában nyújtott segítséget.
Boros Szilárdné
tanító

Vigyázat, álrend rök!
Felhívjuk a lakosság figyelmét,
hogy az utóbbi id ben országszerte
el fordultak olyan b ncselekmények, amelyek során az elkövet k
magukat rend rnek vagy más hivatalos személynek kiadva id s embereket kerestek fel, és csalták ki
lük nyugdíjukat, félretett pénzüket.
A közelmúltban megyénk egyik
kistelepülésén egy 81 éves aszszonyt a háza el tti úton szólított le
két férfi. Egyikük egy rend rigazolványnak t
"okmányt" mutatott neki, miközben közölte, hogy
k nyomozók és egy pénzhamisítási ügyben vizsgálódnak. Az a gyanújuk, hogy a hölgy nemrég felvett
nyugdíjába is keveredtek hamis
bankjegyek. Ezután elkérték t le
otthon tartott összes készpénzét, és
kijelentették, hogy azt vizsgálat
céljából magukkal viszik. Az id s
asszonynak a csalók több mint
100.000.- Ft kárt okoztak.
Kérjük, fogadja meg tanácsainkat, hogy Ön ne váljon hasonló
ncselekmény áldozatává!
A civil-ruhás rend rök intézkedésük megkezdése el tt kötelesek igazolványukat felmutatni,
nevüket megmondani. A valódi
rend rigazolvány mellett van egy
rend rségi emblémát magába
foglaló jelvény is, amelybe egy 5
-jegy szám van belevésve. A
jelvény egyedi sorszámozású, a
rend rök ez alapján azonosíthatók.

ilyen a rend rigazolvány

így néz ki a jelvény

ez egy hamis jelvény
(nem tartalmazza az
ötjegy azonosítószámot)

Az egyenruhás rend rt intézkedése során egyenruhája (váll-lap,
névtábla) és a fentiekben leírt
számozott azonosító jelvény
igazolja.

Amikor a rend r bármit átvesz,
azaz lefoglal az állampolgártól,
err l hivatalos jegyz könyvet
kell írnia, melynek egy példányát
a helyszínen át kell adnia az
érintettnek.
Ha kételyei merülnek fel az intézked jár rrel szemben, hívja a
rend rség központi telefonszámát, az ingyenesen hívható 107et, vagy az általános segélyhívót,
a 112-t!.
Amennyiben el vigyázatossága
ellenére mégis b ncselekmény
áldozatává válik, azonnal tegyen
bejelentést a rend rségen!

1%
Az egyesület kéri a sportbarátokat, hogy az adóbevallásuk elkészítésénél a felajánlható 1%-kal
továbbra is támogassák a
diósjen i n i-, ifjúsági- és férfi
labdarúgó sportot.

Diósjen i Sportegyesület
Adószáma: 19929352-1-12

KÖZLEMÉNY
A Diósjen i Sportegyesület tájékoztatja a lakosságot, hogy a személyi jövedelemadó 1%-ának
felajánlásából az egyesület bankszámláján 2008. évben 202.971
Ft-ot írtak jóvá az APEH átutalása
alapján.
Köszönjük mindazoknak, akik
felajánlásukkal a Sportegyesületünket támogatták.

Alkotás, mint élvezetes id töltés

Hívj fel, én megmutatom, hogy
Megengeded-e magadnak, hogy
változtathatsz életed min ségén!
a Rend rség B nmegel zési élvezd az életet?
Gondoltál-e már arra, mi ad er t
Telefonszám: 06 20 3255586
Szolgálata
a hétköznapok elviseléséhez, feladataid, problémáid megoldásáELADÓ
hoz?
Konica 3331 fénymásoló
Vágysz-e olyan hasznos tevékenységre, mely feltölt energiával,
Üzemképes állapotban, maharmóniát ad, életed örömtelivé
gyar nyelv kezel felülettel,
varázsolja?
magyar nyelv használati
Van-e kedved olyan dolgok
utasítással,2 db tartalék
kipróbálására, mit még sosem csitonerrel, sorterrel
náltál?
Irányár: 100 000 Ft
Mindehhez én megoldást nyújtok számodra!
Érdekl dni lehet a
Varázsold egyedivé otthonod,
Polgármesteri Hivatalban
kápráztasd el családod saját alkotáTelefon: 06 35 525 012
saiddal!
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